
 HARMONOGRAM VÝZIEV
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  (2017)

Verzia
4
:

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OP ĽZ 1 1.1.1

základné školy  v zmysle zákona

č. 245/2008 Z. z o výchove

a vzdelávaní (školský

zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

menej rozvinutý región ESF otvorená august 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
20 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A

1. OP IROP,ŠC 2.2.1, 2.2.2.

2. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 1 1.1.1

stredné školy  v zmysle zákona

č. 245/2008 Z. z o výchove

a vzdelávaní (školský

zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

menej rozvinutý región ESF otvorená december 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
20 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A

1. OP IROP,ŠC 2.2.1, 2.2.2.

2. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 1 1.2.1

stredné školy v zmysle zákona

č. 245/2008 Z. z o výchove

a vzdelávaní (školský

zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

menej rozvinutý región ESF otvorená marec 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
20 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A

1. OP IROP, ŠC 2.2.3

2. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 1 1.3.1

vysoké školy  v zmysle

zákona o vysokých školách

č. 131/2002 Z. z o vysokých

školách a o zmene a

doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších

predpisov

menej rozvinutý región ESF otvorená november 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
15 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A

1. OP PRV, 1a, opatrenie 16

2. OP VaI, ŠC 1.1.3

3. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 2 2.1.1

Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty, štátne 

rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, 

VÚC, úrady samosprávneho kraja, právnická osoba, 

ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC; 

mimovládne neziskové organizácie, nadácie

menej rozvinutý región ESF otvorená jún 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
30 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 3 3.1.1

obce/mestá, združenia obcí, rozpočtová alebo 

príspevková organizácia zriadená obcou, nezisková 

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

záujmové združenie právnických osôb založené 

obcami, obchodné spoločnosti (obchodný zákonník, 

živnostenský zákon)

menej rozvinutý región ESF otvorená jún 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
30 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 3 3.1.1

Zamestnávatelia- podnikateľské subjekty, obce a mestá, 

VÚC, úrady samosprávneho kraja, právnická osoba, 

ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC, 

mimovládne neziskové organizácie, nadácie

menej rozvinutý región ESF otvorená jún 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
10 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 3 3.2.1.
Subjekty poskytujúce služby starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku
menej rozvinutý región ESF otvorená december 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
7,5 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán
2
: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum schválenia
3
:

3

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9

Oprávnené územie Fond Forma výzvy
5

Dátum vyhlásenia 

výzvy
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Dátum uzavretia 

výzvy
7

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje EÚ)

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Poskytovateľ
8

Identifikované synergie/

komplementarity
10

 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade PRV: 

fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov podpory EÚ: 

špecifický cieľ a osobitný cieľ,  a v prípade nástrojov podpory 

SR: opatrenie)



OP ĽZ 3 3.2.1
Subjekty poskytujúce služby starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku
viac rozvinutý región ESF otvorená december 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
1,5 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 3 3.2.1

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a 

mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady 

samosprávneho kraja, inštitúcie verejnej správy, 

verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky 

školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie, 

občianske združenia, nadácie, mimovládne neziskové 

organizácie, záujmové združenie právnických osôb, 

menej rozvinutý región ESF otvorená marec 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
10 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 3 3.2.1

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a 

mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady 

samosprávneho kraja, inštitúcie verejnej správy, 

verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky 

školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie, 

občianske združenia, nadácie, mimovládne neziskové 

organizácie, záujmové združenie právnických osôb, 

viac rozvinutý región ESF otvorená marec 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
3,3 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.1.1

•   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

•   úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 

•   štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie

•   mimovládne neziskové organizácie, 

•   obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom 

alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,

•   VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, 

ktorej zriaďovateľom  alebo zakladateľom je VÚC, 

•   občianske združenia, 

•   subjekty sociálnej ekonomiky

menej rozvinutý región ESF otvorená máj 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
11,355 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.1.1

•   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

•   úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 

•   štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie

•   mimovládne neziskové organizácie, 

•   obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom 

alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,

•   VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, 

ktorej zriaďovateľom  alebo zakladateľom je VÚC, 

•   občianske združenia, 

•   subjekty sociálnej ekonomiky

viac rozvinutý región ESF otvorená máj 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
3,645 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.1.2

 Štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie a 

mimovládne neziskové organizácie; obce a mestá a 

právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom 

je obec alebo mesto; združenie miest a obcí; VÚC, úrady 

samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej 

zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC; záujmové 

združenie právnych osôb; občianske združenia; 

zamestnávatelia – podnikateľské subjekty; medzinárodné 

organizácie

menej rozvinutý región ESF otvorená marec 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
7 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.1.2

 Štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie a 

mimovládne neziskové organizácie; obce a mestá a 

právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom 

je obec alebo mesto; združenie miest a obcí; VÚC, úrady 

samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej 

zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC; záujmové 

združenie právnych osôb; občianske združenia; 

zamestnávatelia – podnikateľské subjekty; medzinárodné 

organizácie

viac rozvinutý región ESF otvorená marec 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
3 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.1.2

•   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

•   úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

•   štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 

•   mimovládne neziskové organizácie

•   záujmové združenie právnych osôb

•   poskytovatelia sociálnych služieb

•   občianske združenia

•   miestne akčné skupiny

•   nadácie

• Slovenský Červený kríž

menej rozvinutý región ESF otvorená máj 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
0,4 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3



OP ĽZ 4 4.1.2

•   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

•   úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

•   štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 

•   mimovládne neziskové organizácie

•   záujmové združenie právnych osôb

•   poskytovatelia sociálnych služieb

•   občianske združenia

•   miestne akčné skupiny

•   nadácie

• Slovenský Červený kríž

viac rozvinutý región ESF otvorená máj 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
0,1 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.1.2

Mimovládne neziskové organizácie; záujmové združenie 

právnych osôb; poskytovatelia sociálnych služieb; občianske 

združenia; miestne akčné skupiny; nadácie

menej rozvinutý región ESF otvorená september 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
0,8 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.1.2

Mimovládne neziskové organizácie; záujmové združenie 

právnych osôb; poskytovatelia sociálnych služieb; občianske 

združenia; miestne akčné skupiny; nadácie

viac rozvinutý región ESF otvorená september 2017
do vyčerpania 

alokácie na výzvu
0,2 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.2.1
subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately
menej rozvinutý región ESF otvorená január 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
10 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.2.1
subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately
viac rozvinutý región ESF otvorená január 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
4,5 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.2.1
subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately
menej rozvinutý región ESF otvorená január 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
6 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 4 4.2.1
subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately
viac rozvinutý región ESF otvorená január 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
2 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 5 5.1.1.

mimovládne neziskové organizácie, rozpočtové a 

príspevkové organizácie, cirkevné právnické osoby 

zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR, vzdelávacie inštitúcie

NUTS II  Západné, 

Stredné, Východné SR
ESF otvorená máj 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
5 mil. EUR MV SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ 5 5.1.2 obce s prítomnosťou MRK
NUTS II  Západné, 

Stredné, Východné SR
ESF otvorená apríl 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
10 mil. EUR MV SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3                                                                                 

2. ROMACT                                                                                            

3. ROMED

OP ĽZ 6 6.1.3.
obce s prítomnosťou MRK, mimovládne neziskové 

organizácie

NUTS II  Západné, 

Stredné, Východné SR
EFRR otvorená marec 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
15,8 mil. EUR MV SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

2. IROP, ŠC 5.1.2

OP ĽZ 6 6.1.1
obce s prítomnosťou MRK, mimovládne neziskové 

organizácie

NUTS II  Západné, 

Stredné, Východné SR
EFRR otvorená apríl 2017

do vyčerpania 

alokácie na výzvu
20 mil. EUR MV SR N/A N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3


