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

Operačný program
Ľudské zdroje

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Integrovaný
regionálny operačný
program

Ministerstvo vnútra
Slovenskej
republiky

Operačný program
Ľudské zdroje

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

4.2. Zlepšenie
prístupu k
cenovo
prístupným,
trvalo
udržateľným a
kvalitným
službám
vrátane
zdravotnej
starostlivost a
sociálnych
služieb
všeobecného
záujmu
1 – Bezpečná
a ekologická
doprava
v regiónoch

4.2.1. Prechod z
inšttucionálnej na
komunitnú
starostlivosť

Otvorená výzva –
I. kolo 15.2.2017

htps://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovaneprojekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

1.1 - Zlepšenie
dostupnost k
infraštruktúre TEN-T a
cestám I. triedy s
dôrazom na
rozvoj multmodálneho
dopravného systému

Otvorená výzva –
I. kolo 28.2.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1&iid/10840

6. Technická
vybavenosť v
obciach s
prítomnosťou
marginalizova
ných

6.1. Rast počtu
rómskych domácnost s

Otvorená výzva –
I. kolo 10.3.2017

htp://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanieziadost-o-nenavratny-fnancny-prispevok&isprava/vyzvazamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6sc611-2016-3

prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania

rómskych
komunít

Ministerstva
spravodlivost
Slovenskej
republiky
Environmentálny
fond

Environmentálny
fond

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej
republiky

D=otácie zamerané na
presadzovanie,
podporu a ochranu
ľudských práv a
slobôd.
Činnosť C4
Sanácia miest s
nezákonne
umiestneným
odpadom
Činnosť L3
Zvyšovanie
energetckej
účinnost existujúcich
verejných budov
vrátane zatepľovania
Operačný program
Ľudské zdroje

Operačný program
Ľudské zdroje

6.2.2017

htp://www.justce.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/D=otacie/vyz
va_2017.aspx

15.3.2017

htp://www.envirofond.sk/_img/Ziadost//ormular/Prirucky
%20a%20specifkacie/Roz%C5%A1%C3%AD=renie_Specifkaci
a_cinnost_C4_2017.pdf

15.3.2017

htp://www.envirofond.sk/_img/Ziadost//ormular/Prirucky
%20a%20specifkacie/Rozšírenie_Specifkacia_cinnost_L3_20
17.pdf

2.1 Trvalo
udržateľná
integrácia
mladých ľudí

2.1.1 Zavedením
záruky pre mladých
nezamestnaných ľudí
(UoZ), ktorí patria k
NEET, zvýšiť
zamestnanosť,
zamestnateľnosť a
účasť mladých ľudí na
trhu práce

22.2.2017

htps://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovaneprojekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102

1
Vzdelávanie

1.1.1 Zvýšiť
inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a

13.2.017

htp://www.minedu.sk/data/at/10833.pdf

kompetencie det a
žiakov
1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ
vzdelávania a rozvoj
ľudských zdrojov v
oblast výskumu a
vývoja s cieľom
dosiahnuť prepojenie
VŠ vzdelávania s
potrebami trhu práce
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Integrovaný
regionálny operačný
program

1 – Bezpečná
a ekologická
doprava
v regiónoch

1.2.2. – Zvýšenie
atraktvity a prepravnej
kapacity nemotorovej
dopravy
(predovšetkým
cyklistckej dopravy) na
celkovom počte
prepravených osôb

Otvorená výzva –
I. kolo 21.3.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/1124&i
sID=/67&iid/10954

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Integrovaný
regionálny operačný
program

2.2.2 – Zlepšenie
kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl

Otvorená výzva –
I. kolo 15.5.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/1124&i
sID=/67&iid/10957

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Integrovaný
regionálny operačný
program

2 – Ľahší
prístup
k efektvnym
a kvalitnejším
verejným
službám
2 – Ľahší
prístup
k efektvnym
a kvalitnejším
verejným
službám

2.2.3 – Zvýšenie počtu
žiakov stredných
odborných škôl na
praktckom vyučovaní

Otvorená výzva –
I. kolo 15.5.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/1124&i
sID=/67&iid/10958

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

AXA Nadačný fond v Nadácii
Ponts

„Chceš rozvíjať svoj talent?
Podporíme ťa!“

31.1.2017

htp://www.nadaciaponts.sk/clanok/podporimecielavedomych-studentov/2104

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Oprávnené aktvity
vyhlasovateľ

Uzávierka Výška podpory

Ministerstvo
„“IIINTERREG V-A Slovenská
pôdohospodárstva a rozvoja
republika - Rakúsko
vidieka SR

Otvorené výzvy,
I. kolá 28.2.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1&iid/10886,
htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1&iid/10884,
htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1&iid/10883

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný Prioritná
ministerstv program/iný
os
a
dokument
Ministerstvo
zahraničných vecí a
európskych
záležitost
Slovenskej
republiky
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

D=otácie v oblast
medzinárodných
vzťahov a zahraničnej
politky

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej
republiky

Operačný program
Ľudské zdroje

Operačný program
Ľudské zdroje

4.2 Zlepšenie
prístupu k
cenovo
prístupným,
trvalo
udržateľným a
kvalitným
službám
vrátane
zdravotnej
starostlivost a
sociálnych
služieb
1. Zníženie a
zabránenie
predčasného
skončenia
školskej
dochádzky...

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

24.2.2017

htps://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_roz
poctudotacie_v_oblast_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_
politky

4.2.1. Prechod z
inšttucionálnej na
komunitnú
starostlivosť - Podpora
výkonu opatrení
sociálnoprávnej
ochrany det a
sociálnej kurately v
prirodzenom rodinnom
prostredí

Otvorená výzva –
I. kolo 22.3.2017

htps://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovaneprojekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.103

1.1.1 Zvýšiť
inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a

Otvorená výzva –
I. kolo 22.3.2017

htp://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanieziadost-o-nenavratny-fnancny-prispevok-na-zvysenieinkluzivnost-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

zlepšiť výsledky a
kompetencie det
a žiakov - V základnej
škole úspešnejší

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Operačný program
Ľudské zdroje

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Operačný program
Ľudské zdroje

2.1 Trvalo
udržateľná
integrácia
mladých ľudí,
najmä tých,
ktorí nie sú
zamestnaní,
ani nie sú v
procese
vzdelávania
alebo
odbornej
prípravy, na
trh práce
4.2. Zlepšenie
prístupu k
cenovo
prístupným,
trvalo
udržateľným a
kvalitným
službám
vrátane
zdravotnej
starostlivost a
sociálnych
služieb
všeobecného
záujmu

2.1.1 Zavedením
záruky pre mladých
nezamestnaných ľudí
(UoZ), ktorí patria k
NEET, zvýšiť
zamestnanosť,
zamestnateľnosť a
účasť mladých ľudí na
trhu práce - Podpora
vstupu vybraných
skupín mladých ľudí na
trh práce

Otvorená výzva –
I. kolo 1.3.2017

htps://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovaneprojekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.1011

4.2.1. Prechod z
inšttucionálnej na
komunitnú
starostlivosť - Podpora
výkonu opatrení
sociálnoprávnej
ochrany det a
sociálnej kurately v
náhradnom rodinnom
prostredí

Otvorená výzva –
I. kolo 15.3.2017

htps://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovaneprojekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.102

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Raifeisen banka
Nadácia VÚB

Gesto pre mesto
Zamestnanecká grantová schéma
2017
Projekty zamestnancov

15.2.2017
10.2.2017

htps://www.gestopremesto.sk/
htps://www.nadaciavub.sk/grantoveprogramy/zamestnanecke-granty/
htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/grantprojekty-zamestnancov/

Nadácia Volkswagen Slovakia

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Oprávnené aktvity
vyhlasovateľ

Uzávierka Výška podpory

Európsky kontaktný bod
Interreg Europe

1.3.2017

„“

Európa pre občanov

htps://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citzens/funding_en
htp://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/343/third-call-opens-inmarch/

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný Prioritná
ministerstv program/iný
os
a
dokument
Špecifcký cieľ
2: Hranice

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

13.4.2017

htp://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadost-ogrant-1

15.3.2017

htp://fpu.sk/sk/vyzvy-2017/304-vyzva-c-5-2017

Ministerstvo vnútra
Slovenskej
republiky

/ond pre vnútornú
bezpečnosť

Ministerstva
kultúry Slovenskej
republiky

/ond na podporu
umenia

Ministerstvo
fnancií SR

D=otácia z príjmov z
odvodov

31.3.2017

htp://dotacie.mfsr.sk/ziadost-o-dotaciu-informacie

Ministerstvo
fnancií SR

D=otácia na
individuálne potreby
obcí

31.3.2017

htp://dotacie.mfsr.sk/ziadost-o-dotaciu-informacie

Ministerstvo
kultúry SR

Obnovme si svoj dom

18.4.2017

htp://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury36.html?id/806

Ministerstvo
životného
prostredia SR Slovenská inovačná
a energetcká
agentúra

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Otvorená výzva,
1. kolo: 31.3.2017

htp://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2017/02/19_Vyzva_na-predkladanie--oN/P.pdf

Akcia 1: Jazykové
školenia (Anglický,
Ruský, Ukrajinský
jazyk)

Výzva č.5

Prioritná os: 4.
Energetcky
efektvne
nízkouhlíkové
hospodárstvo
vo všetkých
sektoroch

Špecifcký cieľ: 4.3.1
Zníženie spotreby
energie pri prevádzke
verejných budov

Ministerstvo
životného
prostredia SR Slovenská inovačná
a energetcká
agentúra

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Ministerstvo vnútra
Slovenskej
republiky

Operačný program
Ľudské zdroje

Prioritná os: 1.
Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredníctvo
m rozvoja
environmentál
nej
infraštruktúry
Prioritná os 2:
Adaptácia na
nepriaznivé
dôsledky
zmeny klímy
so zameraním
na
ochranu pred
povodňami

Špecifcký cieľ: 1.2.3
Vytvorenie východísk
pre stanovenie
opatrení smerujúcich k
dosiahnutu dobrého
stavu podzemných a
povrchových vôd

Otvorená výzva,
1. kolo: 30.4.2017

htp://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-napredkladanie-ziadost-o-poskytnute-nfp-zamerana-nazabezpecenie-spojitost-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1sc123-2017-17/

Špecifcký cieľ: 2.1.1
Zníženie rizika povodní
a negatvnych
dôsledkov zmeny klímy

15.5.2017

htp://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/18vyzva-na-predkladanie-ZoN/P-211B.pdf

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

6.1. Rast počtu
rómskych domácnost s

Otvorená výzva –
1. kolo 28.3.2017

htp://www.minv.sk/swif_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyz
vy/februar_2017/Vyzva%20na%20odpady.pdf

prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania Vybudovanie, resp.
dobudovanie systému
triedeného zberu
a odvozu komunálneho
odpadu, Realizácia
sanačných prác
nelegálnych skládok,
vrátane eliminácie
nepriaznivých vplyvov
nelegálnej skládky

Ministerstva
kultúry Slovenskej
republiky

/ond na podporu
umenia

Výzva č.6

htp://fpu.sk/sk/vyzvy-2017/309-vyzva-c-6-2017

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Nadácie pre det Slovenska

Hodina deťom

31.3.2017

Karpatská nadácia

Máme radi východ 2017

12.4.2017

Nadácia pre det Slovenska

Grantový program D=ôvera

14.3.2017

Nadácia VÚB

Nádej - Umenie lieči a D=otyk lieči

20.3.2017

htp://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-18.-rocnika-grantovehoprogramu-hodina-detom/
htp://karpatskanadacia.sk/wpcontent/uploads/2017/02/V%C3%BD=zva_MAME_RAD=I_VYCHOD=_2017.pdf
htp://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-jarneho-kola-5.-rocnikagrantoveho-programu-dovera/
htps://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/pre-nadej/

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Oprávnené aktvity
vyhlasovateľ
Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020

Ochrana a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia, Rozvoj cezhraničného
a celoživotného vzdelávania

Uzávierka Výška podpory
31.3.2017

htp://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/ii-vyzva-predkladanie-ziadostposkytnute-fnancneho-prispevku-mikroprojekty-ramci-stresneho-projektuveducim-p.html

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Úrad vlády
Slovenskej
republiky

D=otačný program

Ministerstvo
zdravotníctva SR

D=otačný program

Ministerstvo
práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

3. Zamestnanosť

Ministerstvo
práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

3. Zamestnanosť

Ministerstvo
práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

3. Zamestnanosť

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

Podpora rozvoja
športu na rok
2017

31.5.2017

htp://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/

Podpora
protdrogových
aktvít pre rok
2017
Podpora
vytvárania
pracovných miest
u verejných
zamestnávateľov
Podpora
vytvárania
pracovných miest
pre
znevýhodnených
uoz v sociálnych
podnikoch
pracovnej
integrácie
Podpora
vytvárania
pracovných miest
pre
uoz/znevýhodnených uoz

15.5.2017

htp://www.health.gov.sk/?vv-protdrogove-2017

htp://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-omoznost-predkladania-ziadost-o-poskytnute-fnancnehoprispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace/aktvita-c.-3podpora-vytvarania-pracovnych-miest-u-verejnychzamestnavatelov.html?page_id/690593
htp://www.vssr.sk/clanok-z-ttulky/podpora-vytvaraniapracovnych-miest-pre-znevyhodnenych-uoz-v-socialnychpodnikoch-pracovnej-integracie.htm

htp://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-omoznost-predkladania-ziadost-o-poskytnute-fnancnehoprispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace/aktvita-c.-1podpora-vytvarania-pracovnych-miest-preuoz.html?page_id/689748

Ministerstvo
vnútra SR

D=otačný program

Ministerstvo
kultúry SR

Ministerstvo
pôdohospodárstv
a a rozvoja
vidieka SR

Integrovaný
regionálny operačný
program

D=otácie v oblast
prevencie
kriminality

8.5.2017

htp://www.minv.sk/?tlacove-spravy&isprava/ministerstvovnutra-sr-vyhlasilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadost-oposkytnute-dotacie-v-oblast-prevencie-kriminality

Výzva č. 7/2017
/ondu na
podporu umenia

13.4.2017

htp://fpu.sk/sk/vyzvy-2017/314-vyzva-c-7-2017

30.6.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/1124&i
sID=/67&iid/11376

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

4.3.1 - Zlepšenie
environmentálnych
aspektov v mestách a
mestských oblastach
prostredníctvom
budovania prvkov
zelenej infraštruktúry
a adaptáciou
urbanizovaného
prostredia na zmenu
klímy ako aj
zavádzaním
systémových prvkov
znižovania
znečistenia ovzdušia
a hluku

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Slovenskej sporiteľne

Obce bližšie k vám
Otvoreného grantového
programu na podporu
verejnoprospešných projektov

12.4.2017
31.5.2017

htps://www.slsp.sk/sk/nadacia
htps://www.slsp.sk/sk/nadacia

Nadácia SPP
Nadácia Volkswagen

neziskových organizácií.
Podpora vzdelania, ochrana
zdravia a charita, ostatné
flantropické projekty
Program OPORA 2017
Náučné chodníky

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Inovatvna základná škola

28.4.2017

Nadácia Volkswagen

Vzdelaním k integrácii

11.5.2017

Nadácia Volkswagen

Vzdelanie / budúcnosť

2.6.2017

Nadácia Poštovej banky

Nápad pre folklór

15.5.2017

Nadácia ESET

vo výzve

htps://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html

12.4.2017
5.5.2017

htp://www.nadaciaspp.sk/sk/program-opora
htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/naucnechodniky/
htps://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-apartnerstva/inovatvna-zakladna-skola
htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/grantovyprogram-vzdelanim-k-integracii/
htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/grantovyprogram-vzdelanie-buducnost/
htp://www.napadprefolklor.sk/

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

Ministerstvo
pôdohospodárstv
a a rozvoja
vidieka SR

Integrovaný
regionálny operačný
program

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

4.3.1 - Zlepšenie
environmentálnych
aspektov v mestách a
mestských oblastach
prostredníctvom
budovania prvkov
zelenej infraštruktúry
a adaptáciou
urbanizovaného
prostredia na zmenu
klímy ako aj
zavádzaním
systémových prvkov
znižovania
znečistenia ovzdušia
a hluku

Otvorená výzva,
1. kolo 30.6.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/1124&i
sID=/67&iid/11376

2.6.2017

htp://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadost-ogrant

10.5.2017

htps://www.minedu.sk/vyzva-%E2%80%9Ezvysenieefektvity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnymznevyhodnenim-2017%E2%80%9C/

Ministerstvo
vnútra SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Grant v rámci
/ondu pre azyl,
migráciu a
integráciu
Zvýšenie
efektvity
vzdelávania
žiakov so
zdravotným
znevýhodnením
2017

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Rozvojové
projekty
environmentálnej
výchovy a
vzdelávania na
rok 2017
Protdrogová
prevencia 2017

Podpora
organizačného
zabezpečenia
vzdelávania
pedagogických
zamestnancov v
oblast fnančnej
gramotnost a
výchovy k
podnikaniu na rok
2017
Rozvojový projekt
propagácia
odborného
vzdelávania a
prípravy v
nedostatkových
odboroch
vzdelávania na
rok 2017
Odstránenie
stavebných bariér
v školách, ktoré
navštevujú žiaci
so zdravotným
posthnutm 2017

9.5.2017

htps://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadost-ofnancovanie-rozvojovych-projektov-environmentalnejvychovy-a-vzdelavania-na-rok-2017/

10.5.2017

htps://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadost-ofnancovanie-rozvojovych-projektov%E2%80%9Eprotdrogova-prevencia-2017%E2%80%9C/

5.5.2017

htp://www.vssr.sk/clanok-z-ttulky/vyzva-na-podanieziadost-o-rozvojovy-projekt-na-podporu-organizacnehozabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-voblast.htm

5.5.2017

htps://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadost-ofnancovanie-rozvojoveho-projektu-propagacia-odbornehovzdelavania-a-pripravy-v-nedostatkovych-odborochvzdelavania-na-rok-2017/

26.5.2017

htp://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadost-ofnancovanie-rozvojoveho-projektu%E2%80%9Eodstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktorenavstevuju-ziaci-so-zdravotnym-posthnutm2017%E2%80%9C/

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Zabezpečenie
výchovnovzdelávacieho a
kultúrneho
podujata na
obnovu výchovy a
vzdelávania
žiakov II. stupňa
základných škôl
2017
Zdravie na tanieri
2017

11.5.2017

htp://www.minedu.sk/17989-sk/vyzva-na-predkladanieziadost-o-poskytnute-dotacie-ministerstva-skolstva-vedyvyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-zabezpecenievychovno-vzdelavacieho-a-kulturneho-podujata-na-obnovuvychovy-a-vzdelavania-ziakov-ii-stupna-zakladnych-skol/

19.5.2017

Podpora
praktckého
výcviku žiakov na
detských
dopravných
ihriskách na rok
2017
Obnova výchovy a
vzdelávania vo
vzdelávacích
oblastach
Matematka a
práca s
informáciami a
Človek a príroda
na rok 2017
D=otácia na
obnovu výchovy a
vzdelávania na
rok 2017

11.5.2017

htp://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadost-oposkytnute-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-asportu-slovenskej-republiky-na-podporu-zdravia-a-zdravehozivotneho-stylu-v-ramci-projektu-%E2%80%9Ezdravie-natanieri-2017%E2%80%9C/
htp://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadost-oposkytnute-dotacie-na-podporu-praktckeho-vycviku-ziakovna-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2017/

17.5.2017

htp://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadost-oposkytnute-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-asportu-slovenskej-republiky-na-obnovu-vychovy-avzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastach-matematka-a-pracas-informaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2017/

19.5.2017

htp://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadost-oposkytnute-dotacie-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-narok-2017/

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Raifeisen banka
EEA Nadácia
Nadácia ORANGE

Gesto pre mesto

15.5.2017
31.5.2017
22.5.2017

htps://www.gestopremesto.sk/
htps://www.eea.sk/nadacia/
htps://www.nadaciaorange.sk/sk

Spojme sa pre dobrú vec

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Program
vyhlasovateľ
Európa pre občanov
Európa pre občanov

Siete medzi mestami
Družobné mestá

Uzávierka Bližšie informácie
1.9.2017
1.9.2017

htp://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/
htps://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citzens/funding_en

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Ministerstvo
práce, sociálnych
vecí a rodiny
Slovenskej
republiky

Operačný program
Ľudské zdroje

Prioritná os
2 Iniciatva na
podporu
zamestnanost
mladých ľudí

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

2.1.1 Zavedením
záruky pre mladých
nezamestnaných ľudí
(UoZ), ktorí patria

Otvorená výzva,
1. kolo 31.8.2017

htps://www.ia.gov.sk/data/fles/pr_lohy_oplz_dop_2017_2
11_01_fnal/Vyzva_OP_LZ_D=OP_2017_2_1_1_01_Aktvizacia
_a_podpora_mladych_NEET.pdf

8.9.2017

htps://www.ia.gov.sk/data/fles/OP_LZ_D=OP_2017_4_1_2_
01/VYZVA_OP_LZ_D=OP_2017_4.1.2_01.pdf

30.11.2017

htp://www.minv.sk/swif_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyz
vy/2_vyzva_na_kc_pre_verejny_a_neziskovy_sektor/Vyzva.p
df

31.7.2017

htp://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2017/05/23.Vyzva_na_predkladanie_ZoN/
P.pdf

K NEET, zvýšiť
zamestnanosť,
zamestnateľnosť a
účasť mladých ľudí na
trhu práce

Ministerstvo
práce, sociálnych
vecí a rodiny
Slovenskej
republiky
Ministerstvo
vnútra SR

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný program
Ľudské zdroje

4 Sociálne
začlenenie

4.1.2 Prevencia a

Operačný program
Ľudské zdroje

6. Technická
vybavenosť v
obciach s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych komunít
1. Udržateľné
využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

6.1.3 Zlepšiť prístup
ľudí z MRK k sociálnej
infraštruktúre

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

eliminácia všetkých
foriem diskriminácie

- Komunitné centrá
1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania
odpadov so
zameraním na ich
prípravu na opätovné
použite a recykláciu
a podpora

predchádzania vzniku
odpadov
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR

Integrovaný
regionálny
operačný program

2 – Ľahší prístup k
efektvnym a
kvalitnejším
verejným službám

2.1.3 – Modernizovať
infraštruktúru
ústavným zariadení
poskytujúcich akútnu
zdravotnú
starostlivosť, za
účelom zvýšenia ich
produktvity a
efektvnost

24.8.2017

htp://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=/376&iid/11119

Ministerstvo
vnútra SR

Operačný program
Ľudské zdroje

5. Integrácia
marginalizovaných
rómskych komunít

5.1.2 Zvýšiť fnančnú
gramotnosť,
zamestnateľnosť a

14.6.2017,
1.10.2017

htp://www.minv.sk/swif_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyz
vy/vyzva_mops/Vyzva%20na%20predkladanie%20ZoN/P.pdf

25.8.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/1124&i
sID=/67&iid/11593

zamestnanosť
marginalizovaných
komunít,
predovšetkým
Rómov
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej
republiky

Integrovaný
regionálny
operačný program

2 – Ľahší prístup k
efektvnym a
kvalitnejším
verejným službám

2.1.1 - Podporiť
prechod
poskytovania
sociálnych služieb a
zabezpečenia výkonu
opatrení
sociálnoprávnej
ochrany det a
sociálnej kurately
(ďalej len
„SPOD=aSK”) v
zariadení z
inšttucionálnej
formy na komunitnú

a podporiť rozvoj
služieb starostlivost
o dieťa do troch
rokov veku na
komunitnej úrovni.
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Operačný program
Ľudské zdroje

4 Sociálne
začlenenie

4.1.2 Prevencia a
eliminácia všetkých
foriem diskri

14.7.2017

htps://www.ia.gov.sk/data/fles/OP_LZ_D=OP_2016_4_1_2_
01/Vyzva_2016_4_1_2_01_POPED=_fnal.pdf

minácie

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Nadácia ESET

18.9.2017

htps://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html

10.7.2017

Nadácia Volkswagen Slovakia

Podpora vzdelania, ochrana
zdravia a charita, ostatné
flantropické projekty
Grantový program /érovej
Nadácie
Budúcnosť aj s autzmom

Nadácia TESCO

Vy rozhodujete, my pomáhame

26.6.2017

Nadácia VÚB

Hosťujúci profesor 2017

31.10.2017

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nemčina do materských škôl

31.7.2017

htp://www.vssr.sk/clanok-z-ttulky/grantovy-program-ferovejnadacie-2.htm
htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/grantovyprogram-buducnost-aj-s-autzmom/
htp://www.nadaciaponts.sk/clanok/nadacia-tesco-podporiprojekty-lokalnych-komunit/2315
htps://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuciprofesor/
htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/nemcinado-materskych-skol/

Nadácia Volkswagen Slovakia

Rozvíjať technik(o)u

31.7.2017

Nadácia Volkswagen Slovakia

Technika hrou od základných
škôl

20.8.2017

Nadácia O2

13.9.2017

htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/grantovyprogram-rozvijat-technikou/
htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/technikahrou-od-zakladnych-skol/

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Program
vyhlasovateľ
Európa pre občanov
Európa pre občanov

Siete medzi mestami
Družobné mestá

Uzávierka Bližšie informácie
1.9.2017
1.9.2017

htp://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/
htps://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citzens/funding_en

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

Ministerstvo
vnútra Slovenskej
republiky

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

3.1.1 Zvýšenie
úrovne pripravenost
na zvládanie
mimoriadnych
udalost
ovplyvnených
zmenou klímy

Otvorená výzvy,
1.kolo 31.08.2017

htp://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/07/Vyzva311B1.pdf

Ministerstvo
vnútra Slovenskej
republiky

D=otačná schéma

14.8.2017

htp://www.minv.sk/?tlacove-spravy&isprava/uradsplnomocnenca-vyhlasil-vyzvu-na-predkladanie-projektov-kdotacnej-scheme

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej
republiky

IROP

3 Podpora
riadenia rizík,
riadenia
mimoriadnych
udalost a odolnost
prot mimoriadnym
udalostam
ovplyvneným
zmenou klímy
Podpora sociálnych
a kultúrnych
potrieb a riešenia
mimoriadne
nepriaznivých
situácií rómskej
komunity.
4 – Zlepšenie
kvality života v
regiónoch s
dôrazom na životné
prostredie

Otvorená výzvy,
1.kolo 26.09.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/1124&i
sID=/67&iid/11782

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

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej
republiky

IROP

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej
republiky

Operačný program
Ľudské zdroje

1 – Bezpečná a
ekologická doprava
v regiónoch

1.2.1 - Zvyšovanie
atraktvity a
konkurencieschopnos
t verejnej osobnej
dopravy

21.8.2017

vyzva_na_predkladanie_ziadost_o_nenavratny_fnancny_pr
ispevok_na_modernizaciu_vozidloveho_parku_autobusov_
mestskej_hromadnej_dopravy_kod_vyzvy_irop-po1-sc1212017-21.zip

2 Iniciatva na
podporu
zamestnanost
mladých ľudí

2.1.1 Zavedením
záruky pre mladých
nezamestnaných ľudí
(UoZ), ktorí patria

Otvorená výzvy,
1.kolo 31.08.2017

htps://www.ia.gov.sk/data/fles/pr_lohy_oplz_dop_2017_2
11_01_fnal/Vyzva_OP_LZ_D=OP_2017_2_1_1_01_Aktvizacia
_a_podpora_mladych_NEET.pdf

Otvorená výzvy,
1.kolo 08.09.2017

htps://www.ia.gov.sk/data/fles/OP_LZ_D=OP_2017_4_1_2_
01/VYZVA_OP_LZ_D=OP_2017_4.1.2_01.pdf

K NEET, zvýšiť
zamestnanosť,
zamestnateľnosť a
účasť mladých ľudí na
trhu práce
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej
republiky

Operačný program
Ľudské zdroje

4 Sociálne
začlenenie

4.1.2 Prevencia a
eliminácia všetkých
foriem diskriminácie

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Raifeisen banka

Gesto pre mesto - Podpora a
rozvoj telesnej kultúry
Gesto pre mesto - Zachovanie
kultúrnych hodnôt
Podpora vzdelania, ochrana
zdravia a charita, ostatné
flantropické projekty
Zelené vzdelávanie

15.8.2017

htps://www.raifeisen.sk/sk/o-banke/gesto-premesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html
htps://www.raifeisen.sk/sk/o-banke/gesto-premestozachovanie-kulturnych-hodnot.html
htps://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html

Raifeisen banka
Nadácia ESET

Nadácia Volkswagen Slovakia

15.11.2017
18.9.2017

10.10.2017

htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/grantovyprogram-zelene-vzdelavanie/

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Program
vyhlasovateľ
Kreatvna Európa

Europa Cinemas

Uzávierka Bližšie informácie
15.9.2017

htp://www.cedslovakia.eu/clanky/europa-cinemas-1

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Prioritná os

Ministerstvo
vnútra Slovenskej
republiky

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

1. Udržateľné
využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej
republiky

D=otačná schéma

Rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov
v oblast telesnej a
športovej výchovy
formou dostavby,
rekonštrukcie alebo
výstavby novej
telocvične na rok
2017

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej
republiky

Program rozvoja
vidieka SR 2014 –
2020

1 – Prenos znalost
a informačné akcie

Opatrenie

1.4.1 Zníženie
znečisťovania
ovzdušia a zlepšenie
jeho kvality

1.1 – Podpora na
akcie odborného
vzdelávania a
získavania
zručnost b)
vzdelávacie programy
nepresahujúce 18
mesiacov

Uzávierka

Bližšie informácie

Otvorená výzvy,
1.kolo 16.10.2017

htp://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2017/07/000_Vyzva_SC141C-2017-251.pdf

29.9.2017

htp://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadost-oposkytnute-fnancnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-avzdelavania-ziakov-v-oblast-telesnej-a-sportovej-vychovyformou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novejtelocvicne-na-rok-2017/

25.08.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1&iid/11871

Ministerstva vnútra
Slovenskej
republiky

Výzva číslo VII.
Prezídium
Hasičského
a záchranného
zboru 2017

Ministerstva
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej
republiky

Operačný program
Rybné
hospodárstvo 2014
– 2020

Podpora zvýšenia
ochrany pred
požiarmi
prostredníctvom
výstavby,
rekonštrukcie
a modernizácie
stavieb a opravy
budov,
nadobudnute
budov na
účel hasičských
staníc a hasičských
zbrojníc
5 Podpora
marketngu a
spracovania

31.8.2017

Zlepšenie organizácie
trhov s produktmi
rybolovu
a akvakultúry

Otvorená výzvy,
1.kolo 09.10.2017

htps://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

htp://www.apa.sk/index.php?start&inavUrl/vyzva-c-oprhmarketng-5-1-1-a1-2017-01-aktvita-1&iartcleName/vyzvac-oprh-marketng-5-1-1-a1-2017-01-aktvita-1&iid/8384

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Program
vyhlasovateľ

Uzávierka Bližšie informácie

Medzinárodný vyšehradský
fond
Medzinárodný vyšehradský
fond

1.10.2017

htp://visegradfund.org/grants/small-grants/

1.10.2017

htp://visegradfund.org/grants/standard-grants/

Malé granty
Štandardné granty

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

1. Udržateľné
využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

1.3.1 Zlepšenie stavu
ochrany druhov a
biotopov a posilnenie
biodiverzity, najmä v
rámci sústavy Natura
2000

Otvorená výzvy,
1.kolo 15.10.2017

htp://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2017/08/26.vyzva_-na-predkladanieZoN/P.pdf

Úrad vlády SR

/ondu na podporu
kultúry
národnostných
menšín
Operačný program
Výskum a inovácie

Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej
republiky

htp://www.narodnostnemensiny.gov.sk/

3 Posilnenie
konkurencieschopn
ost a rastu MSP

3.3.1 Zvýšenie
konkurencieschopnos
t MSP vo fáze
rozvoja – najmenej
rozvinuté okresy

Otvorená výzvy,
1.kolo
15.11.2017,
2. kolo 15.1.2018

htps://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovoorientovane-projekty/12092017_vyzva_opvaimhdp2017331-08/

Ministerstvo
dopravy a výstavby
Slovenskej
republiky
Environmentálny
fond

D=otácie v oblast
civilného letectva

13.10.2017

htp://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids/2158
16

Program obnovy
dediny 2018

31.10.2017

htp://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2018

Slovak Business
Agency

Medzinárodné
alebo domáce
podujata v rámci
komponentu 1
schémy na podporu

27.9.2017

htp://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-namedzinarodne-alebo-domace-podujata-v-ramcikomponentu-1-schemy-na-podporu#.WbpsMjVnryO

startupov (20172020) iniciatvy
STARTUP SHARKS
Ministerstvo
vnútra Slovenskej
republiky

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

3 Podpora
riadenia rizík,
riadenia
mimoriadnych
udalost a odolnost
prot mimoriadnym
udalostam
ovplyvneným
zmenou klímy

3.1.1 Zvýšenie
úrovne pripravenost
na zvládanie
mimoriadnych
udalost
ovplyvnených
zmenou klímy

Otvorená výzvy,
1.kolo 31.1.2018,
2. kolo 31.3.2018

htp://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzvazamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnychudalost-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizikviazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

ČSOB nadácia

Zamestnanecký
grantový program ČSOB
nadácie
10 dobrých skutkov

30.9.2017

htps://www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme/csob-nadacia

22.9.2017

htp://www.pretrigeneracie.sk/ziadost/

Stredné školy a technika

30.9.2017

Vedátor
Ekoobec 2017 - Chytrá
obec, chytré mesto

31.12.2017
17.9.2017

htp://www.nadacia-volkswagen.sk/oblast-podpory/grantovy-program-stredneskoly-a-technika/
htps://nadaciaeph.sk/
htp://www.nadaciaponts.sk/clanok/grantova-vyva-ekoobec-2017-chytra-obecchytre-mesto-je-otvorena/2430

Komunitné granty

30.9.2017

Nadácia poštovej
banky
Nadácia Volkswagen
Nadácia EPH
Nadačný fond
Slovenských elektrární
v Nadácii Ponts
Nadácia VÚB

htps://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/komunitne-granty/

Nadácia Orange
Občianske združenie
Nové školstvo (NŠ),
Centrum pre výskum
etnicity a kultúry
(CVEK) a Nadácia
Milana Šimečku (NMŠ)

e-Školy pre budúcnosť
2017/2018
Školy pre všetkých

3.10.2017

htps://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/otvarame-grantovy-programe-skoly-pre-buducnost-2017-2018

22.9.2017

htp://www.nadaciamilanasimecku.sk/
obsah/Rozmanitos%C5%A5/Vyzvy/Skoly_pre_vsetkych_vyzva_na_prihlasovanie.pdf

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Ministerstva práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Operačný program
Ľudské zdroje

Prioritná os
4. Sociálne
začlenenie

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

4.1.1 Zvýšenie účast
najviac
znevýhodnených a

2.4.2018

htps://www.ia.gov.sk/data/fles/OP_LZ_D=OP_2017_41-1_01/Vyzva_OP_LZ_D=OP_2017_4-11_01_09102017_fnal.pdf

25.11.2017

htp://www.culture.gov.sk/vdoc/794/obnovme-si-svojdom-2018-podprogram-11-15-2bc.html

Otvorená výzvy,
1.kolo
31.12.2017,
2. kolo 31.3.2018

htp://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2017/09/29_vyzva_zelena_infrastruk
tura.pdf

Otvorená výzvy,
1.kolo
14.12.2017,
2. kolo 14.2.2018

htp://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2017/09/V--zva_4.2.1_AB.pdf

6.11.2017

htp://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

ohrozených osôb v
spoločnost,
vrátane na trhu práce
Ministerstvo
kultúry SR

Obnovme si svoj
dom 2018

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Ministerstvo
vnútra Slovenskej
republiky

Podpora aktvít v
oblast prevencie
kriminality a boja
prot kriminalite

1. Udržateľné
využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

1.3.1 Zlepšenie stavu
ochrany druhov a

4. Energetcky
efektvne
nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých sektoroch

4.2.1 Zníženie
energetckej
náročnost a zvýšenie
využívania OZE v
podnikoch

biotopov a posilnenie
biodiverzity, najmä
v rámci sústavy
Natura 2000

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Nadácia Tatra Banky

Kvalita vzdelávania

20.10.2017

Nadácia Tatra Banky

E-talent

3.11.2017

Stredoeurópska nadácia a
spoločnosť SLOVNA/T, a.s.
/ond na podporu umenia

Talenty Novej Európy

23.10.2017

htp://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantoveprogramy/kvalita-vzdelavania/
htp://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantoveprogramy/e-talent/
htps://www.tne.sk/#about-program

Výzva č. 2/2018 /ondu na
podporu umenia
O krok vpred

30.10.2017

htp://www.fpu.sk/sk/moznost-podpory/vyzvy/vyzvy2018/189-vyzvy-2018/361-vyzva-c-2-2018

3.11.2017

htp://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred

Nadácia SPP

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Oprávnené aktvity
vyhlasovateľ

Uzávierka Výška podpory

Interreg CENTRAL EUROPE
201- 2020
INTERREG V-A SKHU

25.1.2018

htp://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html

30.11.2017

htp://www.skhu.eu/

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Ministerstva práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Operačný program
Ľudské zdroje

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR

Integrovaný
regionálny
operačný program

Ministerstvo
kultúry SR

Ministerstva
zdravotníctva SR

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

3 Zamestnanosť

3.2.1 Zlepšením
podmienok pre
zosúladenie
pracovného a
rodinného života
zvýšiť zamestnanosť
osôb s rodičovskými
povinnosťami, najmä
žien

Otvorená výzvy,
1.kolo 15.1.2018

htps://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovaneprojekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.2.102

5 – Miestny rozvoj
vedený komunitou

5.1.1 – Zvýšenie
zamestnanost na
miestnej úrovni
podporou podnikania
a inovácii

Otvorená výzvy,
1.kolo 30.11.2017

htp://www.mpsr.sk/index.php?navID=/1124&inavID=2/
1124&isID=/67&iid/12138

Kultúra
znevýhodnených
skupín na rok 2018

9.11.2017

htp://www.culture.gov.sk/vdoc/794/kulturaznevyhodnenych-skupin-2018-2bd.html

Podpora
duševného zdravia

5.12.2017

htp://www.health.gov.sk/Clanok?Vyzva-podporadusevneho-zdravia-2017

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v
spolupráci s IUVENTOU

HLAS MLAD=ÝCH

24.11.2017

Slovenská agentúra
životného prostredia
Nadácia Orange

Zelený vzdelávací fond

1.12.2017

htps://www.minedu.sk/data/fles/7607_vyzva-napredkladanie-ziadost-o-registraciu-na-roky-2018-2020-v-ramciprogramov-pre-mladez-hlas-r2018.pdf
www.zelenyvzdelavacifond.sk

D=arujte Vianoce

8.11.2017

Nadácia Ekopolis

Zelené oázy 2018

11.12.2017

htps://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/grantovyprogram-darujte-vianoce-je-otvoreny
htp://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Oprávnené aktvity
vyhlasovateľ

Uzávierka Výška podpory

Interreg CENTRAL EUROPE
INTERREG V-A SKHU

25.1.2018
30.11.2017

htp://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html
htp://www.skhu.eu/

Aktuálne výzvy - december 2017
OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva
Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný
program/iný
dokument
Operačný
program Kvalita
životného
prostredia

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný
program Kvalita
životného
prostredia

Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Operačný
program Ľudské
zdroje

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Bližšie informácie

4 – energeticky
efektívne
nízkoulíkové
hospodárstvo vo
všetkých
sektoroch
1 – udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálne
j infraštruktúry
4.1 Aktívne
začlenenie, a to
aj s cieľom
podporovať
rovnaké
príležitosti
a aktívnu účasť
a zlepšenie
zamestnateľnost
i

4.2.1 Zníženie
energetickej
náročnosti
a zvýšenie
využívania OZE v
podnikoch
1.3.1 Zachovanie
a obnova
biodiverzity
a ekosystémov
a ich služieb
mimo chránených
území a zelená
infraštruktúra
4.1.1 Zvýšenie
účasti najviac
znevýhodnených
a ohrozených
osôb
v spoločnosti,
vrátane na trhu
práce

Otvorená
výzva, 1. kolo
15.01.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/30--vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratnehofinancneho-prispevku-zamerana-na-znizenieenergetickej-narocnosti.htm

Otvorená
výzva, 1. kolo
31.12.2017

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/29--vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfpzameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-aekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo.htm

02.04.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/zefektivneniesucasnych-a-zavedenie-novych-nastrojov-zaucelom-zvysenia-aktivity-ludi-ohrozenychchudobou-a-socialnym.htm

Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Operačný
program Ľudské
zdroje

Ministerstvo
pôdohospodárst
va a rozvoja
vidieka
SR

Integrovaný
regionálny
operačný
program

Ministerstvo
vnútra SR

Operačný
program Kvalita
životného
prostredia

3.2 Rovnosť
medzi mužmi
a ženami vo
všetkých
oblastiach
vrátane v oblasti
prístupu
k zamestnaniu,
kariérnemu
postupu,
zosúladenia
pracovného
a súkromného
života
a presadzovania
rovnakej
odmeny za
rovnakú prácu
5 - Miestny
rozvoj vedený
komunitou

3 - Podpora
riadenia rizík,
riadenia
mimoriadnych
udalostí
a odolnosti proti
mimoriadnym
udalostiam

3.2.1 Zlepšením
podmienok pre
zosúladenie
pracovného a
rodinného života
zvýšiť
zamestnanosť
osôb s
rodičovskými
povinnosťami,
najmä žien

15.06.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podporazosuladenia-rodinneho-a-pracovneho-zivota.htm

5.1.1 – Zvýšenie
zamestnanosti na
miestnej úrovni
podporou
podnikania a
inovácii
3.1.3 Zvýšenie
efektívnosti
manažmentu
mimoriadnych
udalostí
ovplyvnených
zmenou klímy

Otvorená
výzva, 2. kolo
19.01.2018

http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138

Otvorená
výzva, 1.kolo
28.02.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/31--vyzvazamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-aposilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazmentmimoriadnych-udalosti-na-lokalenej-a-regionalnejurovni.htm

Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Operačný
program Ľudské
zdroje

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný
program Kvalita
životného
prostredia

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný
program kvalita
životného
prostredia

ovplyvneným
zmenou klímy
4.1. Aktívne
začlenenie, a to
aj s cieľom
podporovať
rovnaké
príležitosti a
aktívna časť a
zlepšenie
zamestnanosti
1. Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálne
j infraštruktúry

4.1.2. Prevencia a
eliminácia
všetkých foriem
diskriminácie

31.08.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyvoj-novychzariadeni-podporujucich-socialnu-integraciu-osobso-zdravotnym-postihnutim.htm

1.1.1 Zvýšenie
miery
zhodnocovania
odpadov so
zameraním na ich
prípravu na
opätovné použitie
a recykláciu a
podpora
predchádzania
vzniku odpadov
1. Udržateľné
1.1.1 Zvýšenie
využívanie
miery
prírodných
zhodnocovania
zdrojov
odpadov so
prostredníctvom zameraním na ich
rozvoja
prípravu na
environmentálne opätovné použitie
j infraštruktúry
a recykláciu a
podpora
predchádzania

Otvorená
výzva,
1.kolo
13.04.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/32--vyzvazamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadovmechanicko-biologicku-upravu-zmesovehokomunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie.htm

Otvorená
výzva, 1.kolo
30.04.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/33--vyzvazamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadovmechanicko-biologicku-upravu-zmesovehokomunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie.htm

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Operačný
program kvalita
životného
prostredia

Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu
a športu SR

Operačný
program Ľudské
zdroje
Operačný
program
výskum a
inovácie

3. Podpora
riadenia rizík,
riadenia
mimoriadnych
udalostí a
odolnosti proti
mimoriadnym
udalostiam
ovplyvneným
zmenou klímy
2 Iniciatíva na
podporu
zamestnanosti
mladých ľudí
1 – Podpora
výskumu,
vývoja a
inovácií

Ministerstvo
pôdohospodárst
va a rozvoja

Operačný
program Rybné
hospodárstvo

5 - Podpora
marketingu a
spracovania

vzniku odpadov
Otvorená
3.1.2 Zvýšenie
výzva. 1. kolo
účinnosti
28.02.2018
preventívnych a
adaptačných
opatrení na
elimináciu
environmentálnyc
h rizík (okrem
protipovodňových
opatrení)
05.01.2018

Otvorená
1.1 – Rozšírenie
výzva
výskumnej a
inovačnej
infraštruktúry a
kapacít na rozvoj
excelentnosti v
oblasti výskumu a
inovácií a
podpora
kompetenčných
centier, najmä
takýchto centier
európskeho
záujmu
31.01.2018
5.1 Zlepšenie
organizácie trhov

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/34-vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranana-hydrogeologicky-prieskum-s-kodom-opkzppo3-sc312-2017-34/

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/opludske-zdroje/aktuality/vyzva-vyber-oh-december2017.pdf
https://www.opvai.sk/media/98920/v
%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-oh_sk4era.pdf

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-navyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onenavratny-financny-prispevok-z-op-rh-

vidieka
SR

2014-2020

Ministerstvo
pôdohospodárst
va a rozvoja
vidieka
SR

Operačný
program Rybné
hospodárstvo
2014-2020

NADÁCIE, GRANTY

3 Podpora
vykonávania
Spoločnej
rybárskej
politiky
Európskej únie

s produktmi
rybolovu a
akvakultúry
3.2 Poskytovanie
podpory
monitorovaniu,
kontrole a
presadzovaniu, a
tým
zlepšeniu
inštitucionálnej
kapacity a
efektívnej
verejnej správy
bez zvyšovania
administratívnej
záťaže

marketingove-opatrenia/

05.01.2018

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-navyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onenavratny-financny-prispevok-z-op-rh-december2017/

Názov nadácie
Karpatská nadácia
Karpatská nadácia
Nadácia Pontis

Nadácia Pontis
Fond na podporu
umenia
Karpatská nadácia

Program
Spoločne pre región
2018
Getrag pre región
Axa Talent 2018
„Chceš rozvíjať svoj
talent vo vede
a výskume“?
Vytvorme domov
2018
Mesto kultúry 2019

Uzávierka
15.01.2018

Ostatné informácie
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/spolocne-pre-region-2018.htm

15.01.2018
15.01.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/getrag-pre-region-2017.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/axa-talent-2018-chces-rozvijatsvoj-talent-vo-vede-a-vyskume.htm

21.01.2018

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-vytvormedomov-2018/2533
http://www.fpu.sk/attachments/article/386/Vyzva_5_2018_.pdf

Tu žijeme a
pomáhame

29.01.2018

15.01.2018

http://karpatskanadacia.sk/2017/11/program-tu-zijeme-apomahame-znova-podpori-dobre-napady/

