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SÚKROMNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 01.03.2019

Ministerstvo obrany SR

UV SR

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

Podpora rozvoja
športu na rok 2019

1. výstavba multifunkčných ihrísk, 2. výstavba
detských ihrísk, 3. údržba ihrísk a štadiónov a inej podľa podporgramov
športovej infraštruktúry, 4. nákup športovej výbavy

15.3.2019

podľa
podporgramov

https://www.sport.vlada.gov.sk/p
odpora-rozvoja-sportu-2019/

VÝZVA na
predkladanie
žiadostí o
poskytnutie
dotácie na rok
2019

podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k
vlastenectvu;
informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii
a Európskej únii;
prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky;
prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky;
podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych
potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe
a vojnových veteránov;
podporu starostlivosti o športové talenty a podporu
vrcholového športu a výkonnostného športu;
podporu procesu personálneho doplňovania
ozbrojených síl Slovenskej republiky;
ochranu a rozvoj historického a kultúrneho
dedičstva so zameraním na vojenské dejiny;
úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na
aktivitách organizovaných medzinárodnými
organizáciami odborne zameranými na ozbrojené
sily vrátane úhrady členského
príspevku.

31.3.2019

50 000 €

https://www.mod.gov.sk/data/file
s/3716_vyzva2019.pdf

občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na
území Slovenskej republiky;
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so
sídlom na území Slovenskej republiky.

Fond na podporu umenia

Názov

Výzva č.8

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej
literatúry
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná
infraštruktúra
5.1.4 Akvizícia knižníc
5.2.2 Akvizícia múzeí

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

a) fyzická osoba,
b) fyzická osoba – podnikateľ, oprávnený vykonávať podnikateľskú
činnosť na základe živnostenského alebo iného než živnostenského
oprávnenia,
c) právnická osoba oprávnená na podnikanie,
d) vyšší územný celok,
e) obec,
f) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom
je vyšší územný celok alebo obec,
g) občianske združenie,
h) nadácia,
i) záujmové združenie právnických osôb,
j) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
k) neinvestičný fond,
l) vysoká škola,
25.3.2019
m) organizácie s medzinárodným prvkom,
n) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová
organizácia zriadená právnickou
osobou zriadenou zákonom alebo príspevková organizácia zriadená
právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorým je poskytovaný
transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky,
o) štátny podnik,
p) krajská organizácia cestovného ruchu,
q) oblastná organizácia cestovného ruchu,
r) iná právnická osoba oprávnená na prijímanie finančných,
predmetom činnosti ktorej je realizácia
aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu
špecifikovanej v príslušnej výzve

Maximálna
výška podpory

podľa
podprogramov

Link

https://www.fpu.sk/sk/moznostipodpory/vyzvy/vyzvy-2019/195vyzvy-2019/601-vyzva-c-8-2019

Fond na podporu umenia

Názov

Výzva č.7

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

a) fyzická osoba,
b) fyzická osoba – podnikateľ, oprávnený vykonávať podnikateľskú
činnosť na základe živnostenského alebo iného než živnostenského
oprávnenia,
c) právnická osoba oprávnená na podnikanie,
d) vyšší územný celok,
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové
e) obec,
médiá
f) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie –
je vyšší územný celok alebo obec,
vizuálne umenie
g) občianske združenie,
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej
h) nadácia,
literatúry
i) záujmové združenie právnických osôb,
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie
j) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
informácii o tradičnej kultúre
k) neinvestičný fond,
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
l) vysoká škola,
11.3.2019
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská
m) organizácie s medzinárodným prvkom,
činnosť – tradičná kultúra
n) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť –
organizácia zriadená právnickou
tradičná kultúra
osobou zriadenou zákonom alebo príspevková organizácia zriadená
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne
právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorým je poskytovaný
umenie
transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility –
republiky,
tradičná kult. a kult-osv. činnosť
o) štátny podnik,
5.3.2 Akvizícia galérií
p) krajská organizácia cestovného ruchu,
q) oblastná organizácia cestovného ruchu,
r) iná právnická osoba oprávnená na prijímanie finančných,
predmetom činnosti ktorej je realizácia
aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu
špecifikovanej v príslušnej výzve

Maximálna
výška podpory

podľa
podprogramov

Link

https://www.fpu.sk/sk/moznostipodpory/vyzvy/vyzvy-2019/195vyzvy-2019/594-vyzva-c-7-2019

IROP

IROP

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

Modernizovať
zdravotnícku
infraštruktúru
IROP-PO2-SC212- za účelom
2019-42
integrácie
primárnej
zdravotnej
starostlivosti

A.) výstavba nových budov,
B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich
budov,
C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a
rekonštrukcia vnútorných
a vonkajších priestorov existujúcich stavebných
objektov,
D.) zabezpečenie materiálno – technického
vybavenia,
E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a
vybavenia,
F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry
vrátane vybavenia
vysokorýchlostným internetovým pripojením a
nákupu softvérového
vybavenia,
G.) budovanie bezbariérových prístupov,
H.) opatrenia na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov

.-subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC) – platí v prípade, ak
žiadateľ
v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu
o partnerstve;
- nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby
v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“),
zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia
21. mája 2019
zdravotnej
starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené
“Zabezpečenie
integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia
obyvateľstva“.
Platí v prípade, ak v PZ bola ako forma zabezpečenia partnerstva
CIZS
určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.

95%
max. -900 tis.
eur/projekt

http://www.mpsr.sk/index.php?na
vID=376&id=13908

2.1.2
Modernizovať
zdravotnícku
infraštruktúru
IROP-PO2-SC212za účelom
2019-43
integrácie
primárnej
zdravotnej
starostlivosti

A.) výstavba nových budov,
B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich
budov,
C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a
rekonštrukcia vnútorných
a vonkajších priestorov existujúcich stavebných
objektov,
D.) zabezpečenie materiálno – technického
vybavenia,
E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a
vybavenia,
F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry
vrátane vybavenia
vysokorýchlostným internetovým pripojením a
nákupu softvérového
vybavenia,
G.) budovanie bezbariérových prístupov,
H.) opatrenia na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov.

.- subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC) – platí v prípade, ak
žiadateľ
v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu
o partnerstve;
- nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby
v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“),
zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia
27. mája 2019
zdravotnej
starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené
“Zabezpečenie
integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia
obyvateľstva“.
Platí v prípade, ak v PZ bola ako forma zabezpečenia partnerstva
CIZS
určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.

95%
max. -900 tis.
eur/projekt

http://www.mpsr.sk/sk/index.php
?navID=376&id=13934

Operačný program Rybné hospodárstvo

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Podpora
akvakultúry,
ktorá je
environmentáln
e udržateľná,
OPRH-AKVAProduktívne investície do akvakultúry - výstavba
efektívne využí
2.2.1-A1-2018-07
novej akvakultúrnej prevádzky
va zdroje, je
inovačná,
konkurenciesch
opná a založená
na znalostiach

Podpora
akvakultúry,
ktorá je
environmentáln
e udržateľná,
OPRH-AKVAefektívne
2.3.1-A2-2018-04
využíva zdroje,
je inovačná,
konkurenciesch
opná a založená
na znalostiach

Oprávnený žiadateľ

samostatne hospodáriaci roľníci
obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
občianske združenia
štátne podniky
verejnoprávne inštitúcie
rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové
organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a
príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
celkom)

Uzávierka výzvy

Termín uzavretia 1.
hodnotiaceho kola –
31. 10. 2018
Termín uzavretia 2.
hodnotiaceho kola –
30. 11. 2018
Termín uzavretia 3. –
hodnotiaceho kola –
Posledný pracovný
deň každého
nasledujúceho
mesiaca

Termín uzavretia 1.
samostatne hospodáriaci roľníci
hodnotiaceho kola
obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka 31. 10. 2018
občianske združenia
Termín uzavretia 2.
štátne podniky
hodnotiaceho kola
Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie
verejnoprávne inšitúcie
30. 11. 2018
ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora
rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové Termín uzavretia 3.
akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje
organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
hodnotiaceho kola príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a
Posledný pracovný
príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
deň každého
celkom)
nasledujúceho
mesiaca

Maximálna
výška podpory

Link

Mikro, malý a
stredný podnik:
Maximálna výška
príspevku na projekt
je
500 000
€. Minimálna výška
príspevku na projekt
http://www.mpsr.sk/sk/index.php
je 5 000 €.
?navID=1&navID2=1&sID=43&
Ostatné podniky:
id=13398
21 Maximálna výška
príspevku na projekt
je 300 000 €.
Minimálna výška
príspevku na projekt
je
3 000
€.

Mikro, malý a
stredný podnik:
Maximálna výška
príspevku na projekt
je 600 000 €.
Minimálna výška
príspevku na projekt
http://www.mpsr.sk/sk/index.php
je 5 000 €.
?navID=1&id=13450
Ostatné podniky:
Maximálna výška
príspevku na projekt
je 360 000 €.
Minimálna výška
príspevku na projekt
je 3 000 €.

Operačný program Rybné hospodárstvo

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Podpora
akvakultúry,
ktorá je
environmentáln
e udržateľná,
OPRH-AKVAefektívne využí
2.2.1-A3-2018-09
va zdroje, je
inovačná,
konkurenciesch
opná a založená
na znalostiach

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

Mikro, malý a
Termín uzavretia 1. stredný podnik:
hodnotiaceho kola – Maximálna výška
samostatne hospodáriaci roľníci
31. 10. 2018
príspevku na projekt
obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
je 10 000 €.
občianske združenia
Termín uzavretia 2. Minimálna výška
štátne podniky
hodnotiaceho kola – príspevku na projekt
http://www.mpsr.sk/sk/index.php
Aktivita 3: Zlepšenie zdravia a dobrých životných verejnoprávne inštitúcie
30. 11. 2018
je 2 500 €.
?navID=1&navID2=1&sID=43&
podmienok zvierat
rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové
Ostatné podniky:
id=13400
organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
Termín uzavretia 3. – Maximálna výška
príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a
hodnotiaceho kola – príspevku na projekt
príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
Posledný pracovný je 6 000 €.
celkom)
deň každého
Minimálna výška
nasledujúceho
príspevku na projekt
mesiaca
je 1 500 €.

Podpora
akvakultúry,
ktorá je
environmentáln
e udržateľná,
OPRH-AKVAAktivita 2: Modernizácia existujúcich
efektívne
2.2.1-A2-2018-08
akvakultúrnych prevádzok
využíva zdroje,
je inovačná,
konkurenciesch
opná a založená
na znalostiach

Mikro, malý a
Termín uzavretia 1.
stredný podnik:
hodnotiaceho kola –
Maximálna výška
samostatne hospodáriaci roľníci
31. 10. 2018
príspevku na projekt
obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
je 400 000 €.
občianske združenia
Termín uzavretia 2.
Minimálna výška
štátne podniky
hodnotiaceho kola –
príspevku na projekt
verejnoprávne inštitúcie
30. 11. 2018
http://www.mpsr.sk/sk/index.php
je 2 500 €.
rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové
?navID=1&id=13399
Ostatné podniky:
organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
Termín uzavretia 3. –
Maximálna výška
príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a
hodnotiaceho kola –
príspevku na projekt
príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
Posledný pracovný
je 240 000 €.
celkom)
deň každého
Minimálna výška
nasledujúceho
príspevku na projekt
mesiaca
je 1 500 €

Operačný program Rybné hospodárstvo

Operačný program Rybné hospodárstvo

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

Podpora
akvakultúry,
ktorá je
environmentáln
e udržateľná,
OPRH-AKVAefektívne
2.3.1-A1-2018-03
využíva zdroje,
je inovačná,
konkurenciesch
opná a založená
na znalostiach

Mikro, malý a
stredný podnik:
Maximálna výška
samostatne hospodáriaci roľníci
príspevku na projekt
obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
je 10 000 €.
občianske združenia
Termín uzavretia 2.
Minimálna výška
štátne podniky
hodnotiaceho kola
príspevku na projekt http://www.mpsr.sk/hu/index.php
Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie
verejnoprávne inštitúcie
30. 11. 2018
je 2 500 €.
ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora
?navID=1226&navID2=1226&sI
rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové
akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje
Ostatné podniky: D=43&id=13403
organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
Termín uzavretia 3.
Maximálna výška
príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a
hodnotiaceho kola –
príspevku na projekt
príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
Posledný pracovný
je 6 000 €.
celkom)
deň každého
Minimálna výška
nasledujúceho
príspevku na projekt
mesiaca
je 1 500 €.

Podpora
akvakultúry,
ktorá je
environmentáln
e udržateľná,
OPRH-AKVAefektívne
2.2.1-A6-2018-12
využíva zdroje,
je inovačná,
konkurenciesch
opná a založená
na znalostiach

Mikro, malý a
stredný podnik:
Maximálna výška
samostatne hospodáriaci roľníci
príspevku na projekt
obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
je 25 000 €.
občianske združenia
Termín uzavretia 2.
Minimálna výška
štátne podniky
hodnotiaceho kola
príspevku na projekt
verejnoprávne inštitúcie
30. 11. 2018
http://www.mpsr.sk/sk/index.php
je 5 000 €.
rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové
?navID=1&id=13402
Ostatné podniky:
organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
Termín uzavretia
Maximálna výška
príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a
3.hodnotiaceho kola
príspevku na projekt
príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
Posledný pracovný
je 15 000 €.
celkom)
deň každého
Minimálna výška
nasledujúceho
príspevku na projekt
mesiaca
je 3 000 €.

Podpora
akvakultúry,
ktorá je
environmentáln
e udržateľná,
OPRH-AKVAefektívne využí
2.2.1-A4-2018-10
va zdroje, je
inovačná,
konkurenciesch
opná a založená
na znalostiach

Termín uzavretia 1.
hodnotiaceho kola
31. 10. 2018

Termín uzavretia 1.
hodnotiaceho kola
31. 10. 2018

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

Mikro, malý a
Termín uzavretia 1. stredný podnik:
hodnotiaceho kola – Maximálna výška
samostatne hospodáriaci roľníci
31. 10. 2018
príspevku na projekt
obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
je 10 000 €.
občianske združenia
Termín uzavretia 2. Minimálna výška
štátne podniky
hodnotiaceho kola – príspevku na projekt
Aktivita 4: Zvyšovanie kvality produktov alebo ich verejnoprávne inštitúcie
30. 11. 2018
je 2 500 €.
http://www.mpsr.sk/sk/index.php
pridanej hodnoty
rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové
Ostatné podniky: ?navID=1&id=13401
organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)
Termín uzavretia 3. Maximálna výška
príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a
hodnotiaceho kola – príspevku na projekt
príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
Posledný pracovný je 6 000 €.
celkom)
deň každého
Minimálna výška
nasledujúceho
príspevku na projekt
mesiaca
je 1 500 €.

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

x

https://www.upsvr.gov.sk/narodn
e-projekty-oznamenia-o-moznostipredkladania-ziadosti-oposkytnutie-financnehoprispevku/narodny-projekt-cestana-trh-prace-2/opatrenie-c.-2podpora-vytvarania-pracovnychmiest-u-verejnychzam.html?page_id=817454

x

https://www.upsvr.gov.sk/narodn
e-projekty-oznamenia-o-moznostipredkladania-ziadosti-oposkytnutie-financnehoprispevku/narodny-projekt-cestana-trh-prace-2/opatrenie-c.-1podpora-vytvarania-pracovnychmiest-preuoz.html?page_id=817401

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
Operačný program Ľudské Operačný program Ľudské
VÝSKUMU A ŠPORTU
zdroje
zdroje
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Operačný program Ľudské zdroje

Oprávnenými žiadateľmi (zamestnávateľmi) sú:

4/2018/§54/CnTP2
Zamestnanosť
/O2

3/2018/§54/CnTP
Zamestnanosť
2/O1

OP ĽZ DOP
2018/3.1.1/01

ZamestnanosťPodpora
pracovných
miest

PRIORITY
PRIORITY/D/1/2019
mládežníckej
politiky

A. obec alebo samosprávny kraj (ďalej len „VÚC“),
B. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom
alebo zriaďovateľom je obec alebo VÚC,
C. rozpočtová alebo príspevková organizácia pôsobiaca v oblasti
Podpora vytvárania pracovných miest u verejných vodohospodárstva, meliorácií, lesného hospodárstva, spravovania
08/2018-02/2022
zamestnávateľov
národných parkov,
D. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácie poskytujúca
verejnoprospešné služby, neinvestičný fond, zdravotnícke zariadenie,
zariadenie sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a náboženské
spoločnosti alebo Červený kríž,
E. iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti vo
vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

Podpora vytvárania pracovných miest pre
uoz/znevýhodnených uoz

Oprávnení žiadatelia sú:
08/2021-06/2021
Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti

3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a
neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane
dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú
vzdialené od trhu práce, ako aj miestne
iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory
mobility pracovnej sily

Termín uzavretia 1.
kola 07. 01. 2019
Termín uzavretia
2. kola 28. 02. 2019
Termín uzavretia 3.
kola 15. 04. 2019

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
− zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Podpora aktivít zameraných na napĺňanie
priorít mládežníckej politiky obsiahnutých v
Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky
2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti práce s
mládežou v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce termín je do
s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe 18. februára 2019
a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.

Minimálna výška
príspevku: 20 000 € https://www.ia.gov.sk/sk/dopytov
Maximálna výška
o-orientovane-projekty/vyzvy/oppríspevku:
lz-dop-20183.1.101
200 000 €

Maximálna suma
https://www.minedu.sk/data/files/
dotácie pre
8405_priority_1_2019-vyzvažiadateľa je 12 000
_final.pdf
EUR

Integrovaný regionálny operačný
program

Fond na podporu národnostných menšín

Operačný program Kvalita životného
prostredia

Názov

OPKZP-PO1SC131-2018-49

04/2019

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 31. marec 2019
1. Udržateľné
Termín uzavretia
využívanie
Minimálna výška
hodnotiaceho kola 2 prírodných
Štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v
NFP na projekt sa
Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia
30. jún 2019
zdrojov
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia
nestanovuje.
schválených dokumentov starostlivosti (aktivity
Termín uzavretia
prostredníctvo
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti
Maximálna výška
podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)
hodnotiaceho kola n m rozvoja
ochrany prírody.
NFP na projekt je 12
v intervale 3
environmentáln
mil. EUR.
mesiacov od termínu
ej infraštruktúry
uzavretia
predchádzajúceho
hodnotiaceho kola
a. fyzická osoba – živnostník, oprávnený vykonávať živnosť na
území Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu3;
b. právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej
republiky4;
c. vyšší územný celok alebo obec;
d. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom
je vyšší územný celok
Program 3:
alebo obec;
Podpora
Poskytnutie dotácie pre maďarskú a rómsku
e. občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike5;
divadelného,
národnostnú menšinu za účelom zachovania,
f. nadácia so sídlom v Slovenskej republike6;
hudobného,
vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych g. záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so
Podľa typu
termín je 31.01.2019
tanečného,
hodnôt národnostných menšín a výchovy
sídlom
programu
výtvarného
a vzdelávania k právam osôb patriacich
na území Slovenskej republiky7;
a audiovizuálne k národnostným menšinám.
h. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so
ho umenia
sídlom
na území Slovenskej republiky8;
i. neinvestičný fond na území Slovenskej republiky9;
j. vysoká škola na území Slovenskej republiky10;
k. organizácie s medzinárodným prvkom11;
l. právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová
organizácia zriadená
právnickou osobou zriadenou zákonom alebo príspevková
organizácia zriadená

2 – Ľahší
prístup k
IROP-PO2-SC223- efektívnym a
PZ-2018-12
kvalitnejším
verejným
službám

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní

Oprávnení žiadatelia: - organizácie štátnej správy (ústredné orgány
štátnej správy), stredné odborné školy/odborné učilištia) samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné učilištia, mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia nezisková
organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v
Dátum uzavretia: 01.
oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie,
03. 2019
stredné odborné školy/odborné učilištia, - právnické a fyzické osoby
(podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka), stredné odborné školy/odborné
učilištia. Oprávnenými žiadateľmi sú vyššie uvedení zriaďovatelia
stredných odborných škôl/odborných učilíšť, ako aj stredné odborné
školy/ odborné učilištia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Minimálna výška
príspevku: nie je
stanovená.
Maximálna výška
príspevku: celkové
oprávnené výdavky
na projekt nesmú
presiahnuť 4 000
000 EUR

Link

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/12/49.vyzv
a_na_predkladanie_ZoNFP_reali
z.dok_.star_.pdf

http://www.vssr.sk/clanok-ztitulky/vyzva-c--4-2019-fondu-napodporu-narodnostnychmensin.htm

http://www.partnerskadohoda.gov
.sk/bvyzva-na-predkladanie-pz-nazvysenie-poctu-ziakov-strednychodbornych-skol-na-praktickomvyucovani-kod-vyzvy-irop-po2sc223-pz-2018-12/

Operačný program: Výskum a inovácie Operačný program: Výskum a inovácie

Operačný program Kvalita životného
prostredia

Názov

OPKZP-PO4SC421-2018-46

Prioritná os,
opatrenie

4. Energeticky
efektívne
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie
nízkouhlíkové
využívania obnoviteľných zdrojov energie v
hospodárstvo
podnikoch
vo všetkých
sektoroch

1 Podpora
OPVaIvýskumu,
VA/DP/2018/1.1
vývoja a
.3-08
inovácií

OPVaIVA/DP/2018/1.1
.3-10

Aktivity

1 Podpora
výskumu,
vývoja a
inovácií

Oprávnený žiadateľ

Mikropodnik, Malý podnik, Stredný podnik
Veľký podnik

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické
osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými
Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít orgánmi štátnej správy
v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie
sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné
výskumné inštitúcie sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné
vysoké školy a štátne vysoké školy,

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke
technológie

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 28. 02. 2019
Termín uzavretia
Minimálna výška
hodnotiaceho kola 2 - NFP na projekt je
30. 04. 2019
200 000 EUR.
Maximálna výška
Termín uzavretia
žiadaného príspevku
hodnotiaceho kola n - je
2 000 000
posledný pracovný EUR
deň každého
nasledujúceho
párneho mesiaca

Dátum vyhlásenia
výzvy:
16.11.2018

Minimálna výška
NFP na projekt je
100 000 EUR.
Dátum uzavretia
Maximálna výška
výzvy: do vyčerpania
NFP na projekt nie
celkovej alokácie
je stanovená.
finančných
prostriedkov
stanovenej v tejto
výzve

Dátum vyhlásenia
výzvy:
štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby
16.11.2018
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej
správy
Dátum uzavretia
sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné
výzvy: do
výskumné inštitúcie sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné
vyčerpania celkovej
vysoké školy a štátne vysoké školy,
alokácie finančných
prostriedkov
stanovenej v tejto
výzve

Minimálna výška
NFP na projekt je
100 000 EUR.
Maximálna výška
NFP na projekt nie
je stanovená

Link

http://www.op-kzp.sk/obsahvyzvy/46-vyzva-zamerana-naznizenie-energetickej-narocnostia-zvysenie-vyuzivaniaobnovitelnych-zdrojov-energie-vpodnikoch-opkzp-po4-sc4212018-46/

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

https://www.opvai.sk/media/1002
47/vyzva_113-10_vav-kapacityzdravie-obyvatelstva.pdf

Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program Výskum a
inovácie

Názov

Prioritná os,
opatrenie

1 Podpora
OPVaIvýskumu,
VA/DP/2018/1.1.3vývoja a
09
inovácií

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny
priemysel

6. Technická
vybavenosť v
obciach s
Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou
OPLZ-PO6-SC611prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
2018-2
marginalizovan prestupného bývania
ých rómskych
komunít

Uzávierka výzvy

Dátum vyhlásenia
výzvy:
štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby 16.11.2018
uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej
správy
Dátum uzavretia
sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné
výzvy:
do
výskumné inštitúcie
vyčerpania celkovej
sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy a štátne
alokácie finančných
vysoké školy,
prostriedkov
stanovenej v tejto
výzve

Verejný sektor:
- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
Neziskový sektor:
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- cirkev a náboženské spoločnosti,
- združenia,
- Slovenský Červený kríž.

Uzavretie 1.
hodnotiaceho kola 18. marca 2019
Uzavretie 2.
hodnotiaceho kola 1. júla 2019

Maximálna
výška podpory

Link

Minimálna výška
NFP na projekt je
100 000 EUR.
Maximálna výška
NFP na projekt nie
je stanovená.

https://www.opvai.sk/media/1
00245/vyzva_113-09_vavkapacity-digit%C3%A1lnesr.pdf

Minimálna výška
príspevku:
nestanovuje sa.
Maximálna výška
príspevku: 2 375
000,00 EUR

https://www.minv.sk/?aktualnevyzvy-na-predkladanie-ziadosti-onenavratny-financnyprispevok&sprava=vyzvazamerana-na-zlepsene-formybyvania-pre-obce-s-pritomnostoumarginalizovanych-romskychkomunit-s-prvkami-prestupnehobyvania-oplz-po6-sc611-2018-2

Maximálna výška
grantu na jeden
projekt je
10 000 EUR.

https://acfslovakia.sk/novinky
/acf-otvoril-vyzvu-napredkladanie-ziadosti-vofonde-bilateralnejspoluprace/

Karpatská nadácia, Nadácia Ekopolis

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, ZAHRANIČNÉ VÝZVY

Active Citizens
Fund Slovakia

Zámerom výzvy je podporiť aktivity, ktoré
podporujú bilaterálnu výmenu skúseností, knowhow a osvedčených postupov medzi občianskou
spoločnosťou na Slovensku a subjektmi z
donorských krajín.

občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní
občanov;
nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných
termín je 01.02.2021
fondoch;
nezisková organizácia registrovaná podľa zákona č. 116/85 Zb. o
podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom;
združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.
Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom
Červenom kríži.

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Kapatská nadácia

Názov

x

Prioritná os,
opatrenie

Tu žijeme a
pomáhame

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Podporené budú komunitné iniciatívy zamerané na
vzdelávanie, ochranu životného prostredia,
Občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné
podporu zdravia, športové a kultúrne podujatia a
fondy z Prešovského a Košického kraja, ktoré doposiaľ ani raz
dobrovoľníctvo, pričom hlavným prijímateľom a
nezískali podporu z grantového programu Tu žijeme a pomáhame.
užívateľom týchto aktivít by mali byť deti a
mládež. V

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

termín je 10.02.2019 max. 2500 eur

Link

http://karpatskanadacia.sk/2018/1
1/ziskaj-podporu-pre-svojkomunitny-projekt-zamerany-nadeti-a-mladez/

