
Názov Prioritná os, opatrenie Aktivity Oprávnený žiadateľ Uzávierka výzvy
Maximálna výška 

podpory 
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IROP-PO1-SC121-2019-48
1 – Bezpečná a ekologická doprava 

v regiónoch

b) zabezpečenie moderných tarifných, informačných a 

dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a 

zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,                                                                                                     

c) zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je 

uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, 

ktoré budú vyvinuté,             d) zlepšenie kvality vozidlového 

parku autobusovej dopravy.

a) menej rozvinutý región                                                       

-  samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí                                                                                         

- subjekty zo súkromného sektora mimo schém 

štátnej pomoci                                                                         

- ostatné subjekty verejnej správy                                      

- iné právnické osoby                                                       

b) viac rozvinutý región                                                      

- samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí                                                                                     

- subjekty zo súkromného sektora

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 1                                    

22. 08. 2019

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 2                                              

22. 11. 2019

Ďalšie hodnotiace kolá 

budú uzatvárané 

spravidla

v trojmesačnom 

intervale do vyčerpania 

alokácie

Nestanovuje sa

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=

1124&navID2=1124&sID=67&id=14
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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

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  31.07.2019

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13450
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=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

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-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

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
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
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OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-

01

zlepšenie študijných výsledkov a 

kompetencií žiakov základných a 

stredných škôl vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami

a,Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej 

dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, 

základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, 

neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom 

opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

b,Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov a odbornej 

prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a 

zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich 

kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania 

zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja 

systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho 

vzdelávania a učňovského

c,Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu 

ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a 

úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených

d,Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s 

dôrazom kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie

nezisková organizácia

občianske združenie 

nadácia 

účelové zariadenia cirkvi 

Dátum uzávierky 

hodnotiaceho kola č. 1: 

15.10.2019

Dátum uzávierky 

hodnotiaceho kola č. 2: 

29.11.2019

Dátum uzávierky 

hodnotiaceho kola č. 3: 

termín bude zverejnený

Minimálna výška žiadosti 

o príspevok je                                                

100 000 eur, maximálna                       

200 000 eur

https://www.vssr.sk/clanok-z-

titulky/podpora-zlepsovania-studijnych-

vysledkov-a-kompetencii-ziakov.htm

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-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
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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

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13402
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13402
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
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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
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OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-

01

Skvalitnenie prípravy budúcich 

pedagogických a odborných 

zamestnancov

finančné prostriedky na pedagogické praxe a pedagogické stáže Verejné a štátne vysoké školy

Dátum uzávierky 

hodnotiaceho kola č. 1: 

30.09.2019

Dátum uzávierky 

hodnotiaceho kola č. 2: 

15.11.2019

Dátum uzávierky 

hodnotiaceho kola č. 3: 

termín bude zverejnený

Min. výška žiadosti o 

príspevok je                             

100 001 eur, 

max. 500 000 eur

https://www.vssr.sk/clanok-z-

titulky/skvalitnenie-pripravy-buducich-

pedagogickych-a-odbornych-

zamestnancov.htm

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/2019/1.2.1-09
1 Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií

 Budovanie priemyselných výskumných, vývojových a inovačných 

kapacít v podnikoch - aktivita RIS3 SK 1.3.2: Budovanie 

priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít s 

účasťou akademickej a univerzitnej sféry - korporátne výskumné 

centrá podnikov                                                                                                            

- aktivita RIS3 SK 1.3.3: Podpora existujúcich priemyselných 

výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch

a) malé podniky                                                                

b) stredné podniky                                                                      

c) veľké podniky                                                                 

d) akademický sektor                                                                            

e) mimovladné organizácie

Dátum vyhlásenie 

výzvy: 30.05.2019                                                                       

Dátum uzavretia 

výzvy: 30.08.2019

Minimálna výška NFP na 

projekt je                          

500 000 €.

Maximálna výška 

žiadaného príspevku je                                                

2 000 000 €.

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

yzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-

orientovane-projekty/397-opvai-va-dp-

2019-1-2-1-09
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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

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/397-opvai-va-dp-2019-1-2-1-09
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/397-opvai-va-dp-2019-1-2-1-09
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/397-opvai-va-dp-2019-1-2-1-09
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/397-opvai-va-dp-2019-1-2-1-09
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
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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
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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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OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Udržateľné využívanie prírodných 

zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku odpadov,zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc 

využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

malé, stredné a veľké podniky

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 1- 

15. október 2019 , 

Termín uzavretia

hodnotiaceho kola 2 - 

15. január 2020 , 

Termín uzavretia

hodnotiaceho kola n - v 

intervale 3 mesiacov od 

termínu uzavretia

predchádzajúceho 

hodnotiaceho kola

Minimálna výška NFP na 

projekt sa nestanovuje. 

Maximálna výška NFP na 

projekt je 15 mil. EUR

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

content/uploads/2019/07/51.vyzva-

bioplynky.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/100556/vyzva_v-zneni-u1.pdf
https://www.opvai.sk/media/100556/vyzva_v-zneni-u1.pdf
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
Podporiť zamestnanosť

Podporiť solidaritu 

Začlenenie do pracovného procesu dlhodobo nezamestnaných a 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, odborné vzdelávanie 

a kvalifikácia týchto uchádzačov, projekty umožňujúce ich 

prepravu do zamestnania 

Opätovné začlenenie do spoločnosti, zvyšovanie solidarity v 

spoločnosti, občiansku uvedomelosť mladých ľudí, projekty 

umožňujúce ubytovanie sociálne vylúčených osôb

Projekty zamerané na odbornú pomoc ľuďom vylúčeným zo 

spoločnosti: bezdomovcom, drogovo závislým, ľuďom s fyzickým 

alebo mentálnym hendikepom, deťom a mladým zo sociálne 

slabšieho prostredia

Projekty zamerané na chránené bývanie

Zvýšenie mobility osôb bez dopravných prostriedkov, ktoré si z 

tohto dôvodu nemôžu nájsť prácu

a) občianske združenia, neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové 

zariadenia cirkví

b) právnické osoby

Uzávierka žiadostí: 20. 

september 2019

Maximálne 15 000 € (na 

jeden projekt)

https://www.vssr.sk/clanok-z-

titulky/grantove-kolo-nadacie-

granvia.htm
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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.

do vyčerpania alokácie 

alebo do 1.februára 

2021

Maximálna výška grantu 

na jeden projekt je 10 000 

€.

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/
https://acfslovakia.sk/novinky/acf-otvoril-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-vo-fonde-bilateralnej-spoluprace/
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 „Vianočný projekt 2019: Auto 

tolerancie“

dôležitosť dobrých skutkov

 úcta a ohľaduplnosť voči druhým

Atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z centier pre deti a 

rodiny, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel 

pre techniku, zručnosť, hravosť, predstavivosť a podporovať v 

nich rast morálnych hodnôt.

detské domovy

Do 30.09: elektronická 

registrácia žiadostí, 

vysvetľujúcich videí a 

fotografií súťažných 

modelových situácií s 

autami tolerancie 

vyhotovených deťmi

Do 31.10.2019: výber 

top 10 modelov

Do 15.11.2019: 

hlasovanie 

zamestnancov 

Volkswagen Slovakia, 

a.s. a Volkswagen 

Group Services, s.r.o. 

o „naj“ modelovú 

sitáciu s autom 

tolerancie

29.11.2019: 

vyhodnotenie 

hlasovania a vyhlásenie 

víťazných centier pre 

deti a rodiny

3. Finančný dar                      

1 000 € na zakúpenie 

vzdelávacích pomôcok 

alebo na vzdelávacie 

aktivity a vecné ceny pre 

deti zapojené do projektu,

2. Finančný dar                    

1 500 € na zakúpenie 

vzdelávacích pomôcok 

alebo na vzdelávacie 

aktivity a vecné ceny pre 

deti zapojené do projektu,

1. Automobil 

Volkswagen up! spolu s 

dotáciou 1.000 € na 

pohonné hmoty a vecné 

ceny pre deti zapojené do 

projektu!

https://www.nadacia-

volkswagen.sk/oblasti-

podpory/vianocny-projekt-2019-auto-

tolerancie/
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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

