
Názov Prioritná os, opatrenie Aktivity Oprávnený žiadateľ Uzávierka výzvy
Maximálna 

výška podpory 
Link

O
p

er
ač

n
ý 

p
ro

gr
am

 R
yb

n
é 

h
o

sp
o

d
ár

st
vo

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-

07

Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej 

akvakultúrnej prevádzky

a) samostatne hospodáriaci roľníci

b) obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle 

Obchodného zákonníka

c) občianske združenia

d) štátne podniky

e) verejnoprávne inštitúcie

f) rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie 

a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom)

g) príspevkové organizácie (štátne príspevkové 

organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou 

alebo vyšším územným celkom)

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

Mikro, malý a 

stredný podnik: 

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 500 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 5 000 €.                        

Ostatné podniky: 

21 Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 300 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 3 000 €.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navI

D=1&navID2=1&sID=43&id=13398
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OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-

04

Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov 

týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne 

využíva zdroje

a) samostatne hospodáriaci roľníci

b) obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle 

Obchodného zákonníka

c) občianske združenia

d) štátne podniky

e) verejnoprávne inšitúcie

f) rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie 

a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom)

g) príspevkové organizácie (štátne príspevkové 

organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou 

alebo vyšším územným celkom)

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

Mikro, malý a 

stredný podnik:

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 600 000 €.

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 5 000 €.

Ostatné podniky:

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 360 000 €.

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 3 000 €.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navI

D=1&id=13450
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OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-

09

Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

Aktivita 3: Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok 

zvierat

a) samostatne hospodáriaci roľníci

b) obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle 

Obchodného zákonníka

c) občianske združenia

d) štátne podniky

e) verejnoprávne inštitúcie

f) rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie 

a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom)

g)príspevkové organizácie (štátne príspevkové 

organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou 

alebo vyšším územným celkom)

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

Mikro, malý a 

stredný podnik:

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 10 000 €.

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 2 500 €.

Ostatné podniky:

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 6 000 €.

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 1 500 €.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navI

D=1&navID2=1&sID=43&id=13400

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
Hraničná 2, 040 17 Košice  tel. : +421 914 330 702  email: sekretariat@crrkosice.sk 

SÚKROMNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k  09.05.2019

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13398
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13398
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13450
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13450
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13400
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13400
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OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-

08

Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

Aktivita 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

a) samostatne hospodáriaci roľníci

b) obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle 

Obchodného zákonníka

c) občianske združenia

d) štátne podniky

e) verejnoprávne inštitúcie

f) rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie 

a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom)

g) príspevkové organizácie (štátne príspevkové 

organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou 

alebo vyšším územným celkom)

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

Mikro, malý a 

stredný podnik: 

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 400 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 2 500 €.                                   

Ostatné podniky: 

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 240 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 1 500 €

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navI

D=1&id=13399
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OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-

03 

Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov 

týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne 

využíva zdroje

a) samostatne hospodáriaci roľníci

b) obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle 

Obchodného zákonníka

c) občianske združenia

d) štátne podniky

e) verejnoprávne inštitúcie

f) rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie 

a rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom)

g) príspevkové organizácie (štátne príspevkové 

organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou 

alebo vyšším územným celkom)

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

Mikro, malý a 

stredný podnik: 

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 10 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 2 500 €.                                    

Ostatné podniky: 

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 6 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 1 500 €.

http://www.mpsr.sk/hu/index.php?navI

D=1226&navID2=1226&sID=43&id=

13403
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OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-

12

Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov 

akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných 

podmienok, najmä v MSP

a) samostatne hospodáriaci roľníci

b) obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle 

Obchodného zákonníka

c) občianske združenia

d) štátne podniky

e) verejnoprávne inštitúcie

f) rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie 

a rozpočtové organizácie  zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom)

g) príspevkové organizácie (štátne príspevkové 

organizácie a príspevkové                         h) organizácie 

zriadené obcou alebo vyšším územným celkom)

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

Mikro, malý a 

stredný podnik: 

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 25 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 5 000 €.                        

Ostatné podniky: 

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 15 000 €. 

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 3 000 €.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navI

D=1&id=13402

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/modernizacia-existujucich-akvakulturnych-prevadzok.htm
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13399
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13399
http://www.mpsr.sk/hu/index.php?navID=1226&navID2=1226&sID=43&id=13403
http://www.mpsr.sk/hu/index.php?navID=1226&navID2=1226&sID=43&id=13403
http://www.mpsr.sk/hu/index.php?navID=1226&navID2=1226&sID=43&id=13403
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13402
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13402
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OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-

10

Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

Aktivita 4: Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej 

hodnoty

a) samostatne hospodáriaci roľníci

b) obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle 

Obchodného zákonníka

c) občianske združenia

d) štátne podniky

e)verejnoprávne inštitúcie

f) rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie 

a rozpočtové organizácie  zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom)

g) príspevkové organizácie (štátne príspevkové 

organizácie a príspevkové                                                                 

h) organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným 

celkom)

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

Mikro, malý a 

stredný podnik:

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 10 000 €.

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 2 500 €.

Ostatné podniky:

Maximálna výška 

príspevku na projekt 

je 6 000 €.

Minimálna výška 

príspevku na projekt 

je 1 500 €.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navI

D=1&id=13401

O
p

er
ač

n
ý 

p
ro

gr
am

 Ľ
u

d
sk

é
 z

d
ro

je
 

5/2018/§54/CnTP2/O2 Zamestnanosť
Podpora vytvárania pracovných miest u verejných 

zamestnávateľov

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 vodohospodárstva, meliorácií, lesného 

hospodárstva, spravovania 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.

08/2018-02/2022 x

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/

KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_

prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Op

atrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
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3/2018/§54/CnTP 2/O1 Zamestnanosť
Podpora vytvárania pracovných miest pre uoz/znevýhodnených 

uoz Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách 

zamestnanosti

08/2021-06/2021 x

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-

projekty-oznamenia-o-moznosti-

predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-

financneho-prispevku/narodny-projekt-

cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-

podpora-vytvarania-pracovnych-miest-

pre-uoz.html?page_id=817401
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OPKZP-PO4-SC451-2019-50

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla.
fyzické a právnické osoby                                              

(podnikajúci v tepelnej energetike)

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

Minimálna výška 

NFP na projekt sa 

nestanovuje. 

Maximálna výška 

NFP na projekt je             

6 mil. €.

http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2019/03/Vyzva_na-

_predkladanie_ZoNFP_50.pdf

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/zvysovanie-kvality-produktov-alebo-ich-pridanej-hodnoty.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/zvysovanie-kvality-produktov-alebo-ich-pridanej-hodnoty.htm
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13401
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13401
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-pre-uoz.html?page_id=817401
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-pre-uoz.html?page_id=817401
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-pre-uoz.html?page_id=817401
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-pre-uoz.html?page_id=817401
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-pre-uoz.html?page_id=817401
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-pre-uoz.html?page_id=817401
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-2/opatrenie-c.-1-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-pre-uoz.html?page_id=817401
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/03/Vyzva_na-_predkladanie_ZoNFP_50.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/03/Vyzva_na-_predkladanie_ZoNFP_50.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/03/Vyzva_na-_predkladanie_ZoNFP_50.pdf
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OPKZP-PO1-SC121-2018-43

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a 

čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v 

chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú 

veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný 

dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový

a) obec,                                                                                          

b) združenie obcí                                                                          

c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti 

verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách ,                    d) 

vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách

OD 15.09.2018 DO 

vyčerpania financií x

http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2018/06/000_43_vyzv

a_kanliz--cie_--OV.pdf
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OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine (v intraviláne 

obce)

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

Môže ísť o opatrenia, ako napríklad využitie retenčných systémov 

na zadžiavanie zrážkovej vody, budovanie vsakovacích prielahov, 

realizáciu intenzívnych a extenzívnych vsakovacích striech a stien.

a) samospráva,                                                                                                                        

b) štátna správa,                                                                                                                             

c) veľké podniky,                                                                                                                          

d) malé a stredné podniky,                                                                                                                  

e) mimovládne organizácie

OD 20. 04. 2018 DO 

vyčerpania financií
25 000€  - 200 000€

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-

poskytnutie-nfp-zamerana-na-

vodozadrzne-opatrenia-v-

urbanizovanej-krajine-v-intravilane-

obci/
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OPKZP-PO4-SC421-2018-46

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania 

obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

a ) mikropodnik,                                                                                                                            

b) malý podnik,                                                                                                                           

c) stredný podnik

d) veľký podnik

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 1 - 

28. 02. 2019

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 2 - 

30. 04. 2019 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola n - 

posledný pracovný deň 

každého nasledujúceho 

párneho mesiaca

Minimálna výška 

NFP na projekt je 

200 000 €.

Maximálna výška 

žiadaného príspevku 

je 2 000 000 €.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-

vyzva-zamerana-na-znizenie-

energetickej-narocnosti-a-zvysenie-

vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-

energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-

2018-46/
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OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
1 Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé 

potraviny a životné prostredie

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a 

právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené 

ústrednými orgánmi štátnej správy                                                                                                                                       

sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria 

verejné výskumné inštitúcie sektor vysokých škôl, ktorý 

tvoria verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,

Dátum vyhlásenia 

výzvy: 16. 11.2018

Dátum uzavretia 

výzvy: do vyčerpania 

celkovej alokácie 

finančných 

prostriedkov 

stanovenej v tejto 

výzve

Minimálna výška 

NFP na projekt je 

100 000 €. 

Maximálna výška 

NFP na projekt nie 

je stanovená.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/v

yzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-

orientovane-projekty/360-opvai-va-dp-

2018-1-1-3-08
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OPVaI-MH/DP/2018/12.2-21
1 Podporavýskumu, vývoja a 

inovácií
„Podpora inteligentných inovácií“.

a) mikropodnik,                                                                                                                             

b) malý podnik,                                                                                                                          

c) stredný podnik

d) veľký podnik

Termín uzavretia                   

1. hodnotiaceho kola 

29. 03. 2019

Termín uzavretia               

2. hodnotiaceho kola 

28. 06. 2019

Termín uzavretia              

3. - n hodnotiaceho 

kola - posledný prac. 

deň každého tretieho 

nasledujúceho mesiaca

Minimálna výška 

NFP na projekt je                

100 000 €.

Maximálna výška 

NFP na projekt je                               

3 000 000 €.

https://www.opvai.sk/media/100556/v

yzva_v-zneni-u1.pdf

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/360-opvai-va-dp-2018-1-1-3-08
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/360-opvai-va-dp-2018-1-1-3-08
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/360-opvai-va-dp-2018-1-1-3-08
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/360-opvai-va-dp-2018-1-1-3-08
https://www.opvai.sk/media/100556/vyzva_v-zneni-u1.pdf
https://www.opvai.sk/media/100556/vyzva_v-zneni-u1.pdf
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OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
3 Posilnenie konkurencieschopnosti 

a rastu MSP
Zapájanie MSP do programov EÚ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické 

alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, t.j.:  a) osoby zapísané v 

obchodnom registri;                                                                                

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského 

oprávnenia, ktoré sú mikro, malé a stredné podniky

Termín uzavretia                     

1. hodnotiaceho kola 

28. 09. 2018

Termín uzavretia               

2. hodnotiaceho kola 

30. 11. 2018

Termín uzavretia              

3. hodnotiaceho kola - 

posledný prac. deň 

každého druhého 

nasledujúceho mesiaca

Výška NFP na 

projekt je 50 000 €.

https://www.opvai.sk/media/99673/vy

zva-opvai-mh_dp_2018_321-18.pdf
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OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10
1 Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a 

právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené 

ústrednými orgánmi štátnej správy                                                                                                                                       

sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria 

verejné výskumné inštitúcie sektor vysokých škôl, ktorý 

tvoria verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,

Dátum vyhlásenia 

výzvy:                                

16. 11. 2018

Dátum uzavretia 

výzvy:  do vyčerpania 

celkovej alokácie 

finančných 

prostriedkov 

stanovenej v tejto 

výzve

Minimálna výška 

NFP na projekt je 

100 000 €. 

Maximálna výška 

NFP na projekt nie 

je stanovená

https://www.opvai.sk/media/100247/v

yzva_113-10_vav-kapacity-zdravie-

obyvatelstva.pdf
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OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
1 Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií

Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti 

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a 

právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené 

ústrednými orgánmi štátnej správy                                                                                                                                   

sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria 

verejné výskumné inštitúcie                                                                                                                             

sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy 

a štátne vysoké školy,

Dátum vyhlásenia 

výzvy:                                     

16. 11. 2018

Dátum uzavretia 

výzvy: do vyčerpania 

celkovej alokácie 

finančných 

prostriedkov 

stanovenej v tejto 

výzve

Minimálna výška 

NFP na projekt je 

100 000 €. 

Maximálna výška 

NFP na projekt nie 

je stanovená.

https://www.opvai.sk/media/100245/v

yzva_113-09_vav-kapacity-

digit%C3%A1lne-sr.pdf

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, ZAHRANIČNÉ VÝZVY

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

https://www.opvai.sk/media/99673/vyzva-opvai-mh_dp_2018_321-18.pdf
https://www.opvai.sk/media/99673/vyzva-opvai-mh_dp_2018_321-18.pdf
https://www.opvai.sk/media/100247/vyzva_113-10_vav-kapacity-zdravie-obyvatelstva.pdf
https://www.opvai.sk/media/100247/vyzva_113-10_vav-kapacity-zdravie-obyvatelstva.pdf
https://www.opvai.sk/media/100247/vyzva_113-10_vav-kapacity-zdravie-obyvatelstva.pdf
https://www.opvai.sk/media/100245/vyzva_113-09_vav-kapacity-digit%C3%A1lne-sr.pdf
https://www.opvai.sk/media/100245/vyzva_113-09_vav-kapacity-digit%C3%A1lne-sr.pdf
https://www.opvai.sk/media/100245/vyzva_113-09_vav-kapacity-digit%C3%A1lne-sr.pdf
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Grantová výzva Spojme sa pre dobrú vec

Podporu angažovanosti ľudí a zvyšovanie záujmu o ich okolie                                                       

a) aktivity zamerané na riešenie potrieb a nedostatkov lokálnej komunity, 

pričom samotná komunita je aktívne zapájaná do procesu ich identifikácie 

aj prinášania riešení,                                                                                                                                             

b) projekty aktívne zapájajúce citlivé skupiny obyvateľov (sociálne a 

zdravotne znevýhodnených obyvateľov, osamelých, seniorov, rodiny v 

núdzi). Grantový program Spojme sa pre dobrú vec 2019                                                                                            

Podporu komunitných aktivít s dlhodobým dopadom a so 

zabezpečením udržateľnosti                                                                                                                               

c) podpora vzniku alebo udržateľnosti komunitných priestorov,                                                

d) aktivity zamerané na vytváranie priestorov pre rozvoj komunitných 

aktivít a stretávanie sa,                                                                                                                                  

e) aktivity prinášajúce poznatky o témach zaujímavých pre rôznorodé 

cieľové skupiny, zvyšujúce povedomie o súčasnom dianí ale aj 

historických udalostiach, inšpiratívnych osobnostiach a miestnych 

lokalitách,                                                                                                                                          

f) aktivity využívajúce miestny kultúrny, spoločenský potenciál, 

uchovávajúce tradičné zručnosti, približujúce umenie, miestne zvyklosti,                                                                                                      

g) medzigeneračné vzdelávanie, komunitné aktivity podporujúce inklúziu 

sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov.                                                                       

Revitalizáciu, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev 

so zapojením komunity a slúžiacim širokej verejnosti                                                                                                           

h) skrášľovanie a oživovanie verejných priestranstiev, obnova verejných 

komunitných priestorov s uvedením následných komunitných aktivít a 

pod.,                                                                                                                        

i) výstavba a rekonštrukcia športovísk, oddychových zón slúžiacich pre 

miestnu komunitu,                                                                                                                                          

j)  aktivity využívajúce miestny prírodný potenciál, vytváranie zelených 

miest, obnova turistických zón, náučných chodníkov, atď..

a) neformálne skupiny aktívnych občanov (za neformálnu 

skupinu aktívnych občanov sa za týmto účelom považuje 

skupina ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, 

rozpoznávajú problémy v komunite a svojpomocne sa 

snažia prispievať k ich riešeniu so zapojením širšieho 

okruhu ľudí a tým podporovať spoluprácu a posilňovať 

vzťahy v komunite. Neformálna skupina je zastúpená 

fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory 

projektu podpísaná zmluva),                                                                                         

b) mimovládne organizácie (občianske združenia, 

nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne 

prospešné služby, neinvestičné fondy)

dátum doručenia 

žiadostí do 22.05.2019

Maximálna výška        

3 000 € / 1 projekt.

https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-

sa-u-nas-deje/opat-spajame-ludi-v-

komunitach-pre-lepsi-svet-
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Active Citizens Fund Slovakia

Zámerom výzvy je podporiť aktivity, ktoré podporujú bilaterálnu 

výmenu skúseností, know-how 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 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.

priebežné žiadanie

Maximálna výška 

grantu na jeden 

projekt je 10 000 €.

https://acfslovakia.sk/novinky/acf-

otvoril-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-

vo-fonde-bilateralnej-spoluprace/

https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/opat-spajame-ludi-v-komunitach-pre-lepsi-svet-
https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/opat-spajame-ludi-v-komunitach-pre-lepsi-svet-
https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/opat-spajame-ludi-v-komunitach-pre-lepsi-svet-
https://acfslovakia.sk/novinky/acf-otvoril-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-vo-fonde-bilateralnej-spoluprace/
https://acfslovakia.sk/novinky/acf-otvoril-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-vo-fonde-bilateralnej-spoluprace/
https://acfslovakia.sk/novinky/acf-otvoril-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-vo-fonde-bilateralnej-spoluprace/
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SKHU/ETA/1901

PO1 Príroda a kultúra                  

PO4 Podpora cezhraničnej 

spolupráce orgánov verejnej správy 

a osôb žijúcich v pohraničnej 

oblasti

PO1: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho 

potenciálu regiónu na podporu trvalo udržateľného rozvoja 

miestnych ekonomík; zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej 

súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít 

súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; zlepšenie sociálnej, 

hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory 

spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a 

prírodných hodnôt; a zvýšenie počtu návštevníkov programovej 

oblasti.                                                                                                   

PO2: Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi,

aktívna cezhraničná výmena skúseností; zlepšenie kapacít 

zapojených inštitúcií a posilnenie

záujmu o cezhraničné aktivity; zlepšenie vzájomného porozumenia 

a zblíženie medzi

etnickými skupinami žijúcimi v regióne; zvýšenie počtu 

dlhodobých (inštitucionalizovaných)

partnerstiev; vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných 

aktivitách; vysoký počet trvalo

udržateľných podujatí akcií zahŕňajúcich celý programový región; 

zlepšenie úrovne

dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu

a) súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;                                                             

b) cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry 

Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a 

spravodlivosti Maďarskej republiky);                                          

c) európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS-y);                                                                                            

d) mimovládne organizácie (NGO);                                                             

e) obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v 

Strešnom projekte;                                                                   

f) verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy; • 

Komory.

Uzavretie 1.                   

hodnotiace kolo - 

30.06.2019                           

Uzavretie 2.                           

hodnotiace kolo - 

30.09.2019            

Uzavretie 3. kolo -    

15.01.2020                

Minimálna výška 

príspevku: 20 000 €. 

Maximálna výška 

príspevku:  50 000 

€.

http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-

na-predkladanie-ziadosti-o-fp

http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp
http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp

