HARMONOGRAM VÝZIEV1 (2017)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3:
Verzia4:

XX.11.2017

7

5

Poskytovateľ

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Forma výzvy

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
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

september 2017
december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

30 mil. EUR
15 mil. EUR

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
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

december 2017

do vyčerpania
alokácie

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
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

december 2017

OP ĽZ

1

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

Indikatívna výška
finančných
Dátum vyhlásenia Dátum uzavretia
prostriedkov
6
7
výzvy
výzvy
určených na
výzvu (zdroje EÚ)

8

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

15 mil. EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

do vyčerpania
alokácie

20 mil. EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

Identifikované synergie/
komplementarity10 (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)

Predpokladaný názov výzvy

1. OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2.

Zvýšenie kvality vzdelávania na
základných školách - PISA gramotnosti

1. OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2.

Zvýšenie kvality vzdelávania na
základných školách- prierezové témy

1. OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
2. OP Interreg V-A SK-CZ, Prioritná os: 1, ŠC 1.1

Zvýšenie kvality vzdelávania na
stredných školách

OP ĽZ

1

1.1.1
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
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

september 2017
december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

50 mil. EUR
30 mil EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

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
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

september 2017
december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

15 mil. EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

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
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

september 2017
december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

15 mil. EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. OP VaI, Prioritná os: 1, ŠC 1.1.3
2.OP PRV, Opatrenie: 2,16 Fokusová oblasť: 1a

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania
s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia
prípravy budúcich pedagogických a
odborných pracovníkov

1

1.1.1
1.3.1
1.4.1

90 mil. EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2.
2. OP PRV, Opatrenie 1, FO: 1c
3. OP PRV, Opatrenie 2,16, FO: 1a
4. OP PRV, Opatrenie 4,6,16, FO: 2a
5. OP VaI, PO: 1, ŠC 1.1.3
6.OP Interreg V-A SK – AT , PO: 1, IP: 1b), ŠC 1.2
7.OP Interreg V-A SK-CZ, PO: 1, ŠC: 1.1

Podpora implementácie štátnej politiky
vládnych a rezortných úloh v oblasti
reformy školstva a realizácie programov
rozvoja výchovy a vzdelávania.

OP ĽZ

OP ĽZ

2

2.1.1

OP ĽZ

3

3.1.1

OP ĽZ

3

3.1.1

regionálna a miestna správa (zriaďovatelia škôl)
rozpočtové a príspevkové organizácie štátu

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

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)
Zamestnávatelia- podnikateľské subjekty, obce a
mestá, VÚC, úrady samosprávneho kraja, právnická
osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je
VÚC, mimovládne neziskové organizácie, nadácie

1. OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
2. OP Interreg V-A SK-CZ, Prioritná os: 1, ŠC 1.1

1. OP VaI, Prioritná os: 1, ŠC 1.1.3
2.OP PRV, Opatrenie: 2,16 Fokusová oblasť: 1a

Zvýšenie kvality stredoškolského
vzdelávania vrátane prepojenia s praxou
Prepojenie stredoškolského vzdelávania
s praxou

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania
s potrebami praxe

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

september
2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

menej rozvinutý región

ESF

otvorená

jún 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

30 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Aktivizácia a podpora mladých NEET

menej rozvinutý región

ESF

otvorená

jún 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

30 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora rozvoja regionálnej a miestnej
zamestnanosti prostredníctvom
subjektov sociálnej ekonomiky

menej rozvinutý región

ESF

otvorená

október 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

10 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Rozvoj sektorových zručností vrátane
IKT zručností

OP ĽZ

OP ĽZ

OP ĽZ

OP ĽZ

OP ĽZ

3

3

3

4

4

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

2 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora splnenia kvalifikačných
predpokladov opatrovateliek
zabezpečujúcich starostlivosť o deti do
troch rokov veku

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,
menej rozvinutý región
občianske združenia, nadácie, mimovládne neziskové
organizácie, záujmové združenie právnických osôb,
zamestnávatelia - podnikateľské subjekty, subjekty
poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch
rokov veku

ESF

otvorená

september 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

10 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora zosúladenia rodinného a
pracovného života

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,
zamestnávatelia - podnikateľské subjekty, subjekty
poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch
rokov veku

ESF

otvorená

september 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

3,3 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora zosúladenia rodinného a
pracovného života

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
menej rozvinutý región
zriaďovateľom je obec alebo mesto, • VÚC, úrady
samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC, •
občianske združenia, • subjekty sociálnej ekonomiky

ESF

otvorená

september 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

11,355 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Zefektívnenie súčasných a zavedenie
nových nástrojov za účelom zvýšenia
aktivity ľudí ohrozených chudobou a
sociálnym vylúčením

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
viac rozvinutý región
obec alebo mesto, • VÚC, úrady samosprávneho
kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je VÚC, • občianske združenia, •
subjekty sociálnej ekonomiky

ESF

otvorená

september 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

3,645 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Zefektívnenie súčasných a zavedenie
nových nástrojov za účelom zvýšenia
aktivity ľudí ohrozených chudobou a
sociálnym vylúčením

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
menej rozvinutý región
právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je VÚC; záujmové združenie právnych
osôb; občianske združenia; zamestnávatelia –
podnikateľské subjekty; medzinárodné organizácie

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

3.2.1.

Subjekty poskytujúce akreditované vzdelávanie pre
opatrovateľov detí v zmysle OP ĽZ

viac rozvinutý región

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ

4

ESF

otvorená

marec 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

7 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

Poradenstvo a osveta v oblasti
prevencie a eliminácie diskriminácie

N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

OP ĽZ

4

viac rozvinutý región

ESF

otvorená

marec 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

3 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Poradenstvo a osveta v oblasti
prevencie a eliminácie diskriminácie

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
menej rozvinutý región
• poskytovatelia sociálnych služieb • občianske
združenia • miestne akčné skupiny • nadácie
• Slovenský Červený kríž

ESF

otvorená

máj 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

0,4 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Vzdelávanie zástupcov
reprezentatívnych organizácií osôb so
zdravotným postihnutím v oblasti
uplatňovania práv osôb so zdravotným
postihnutím

viac rozvinutý región

ESF

otvorená

máj 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

0,1 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Vzdelávanie zástupcov
reprezentatívnych organizácií osôb so
zdravotným postihnutím v oblasti
uplatňovania práv osôb so zdravotným
postihnutím

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

november 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

1 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Vývoj nových zariadení podporujúcich
sociálnu integráciu osôb so zdravotným
postihnutím

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
menej rozvinutý región
obcí; VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická
viac rozvinutý región
osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je
VÚC; záujmové združenie právnych osôb; občianske
združenia; zamestnávatelia – podnikateľské subjekty;
medzinárodné organizácie

ESF

otvorená

december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

10 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie
a eliminácie diskriminácie II

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

OP ĽZ

4

4.1.2

Mimovládne neziskové organizácie; záujmové
združenie právnych osôb; poskytovatelia sociálnych
služieb; občianske združenia; miestne akčné skupiny;
nadácie

OP ĽZ

4

4.1.2

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

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

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

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

OP ĽZ

5

5.1.1.

mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné
NUTS II Západné,
školy , cirkevné právnické osoby zriadené v súlade s
Stredné, Východné SR
príslušnými právnymi predpismi SR,

ESF

otvorená

október 2017
november 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

5 mil. EUR

MV SR

N/A

N/A

OP ĽZ

5

5.1.2

obce s prítomnosťou MRK

NUTS II Západné,
Stredné, Východné SR

ESF

otvorená

máj 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

miestne občianske poriadkové služby

OP ĽZ

6

6.1.3.

obce s prítomnosťou MRK, mimovládne neziskové
organizácie

NUTS II Západné,
Stredné, Východné SR

EFRR

otvorená

máj 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

výstavba, modernizácia, rekonštrukcia
komunitných centier, prestavba
existujúcich objektov na KC

OP ĽZ

6

6.1.1

obce s prítomnosťou MRK, mimovládne neziskové
organizácie

NUTS II Západné,
Stredné, Východné SR

EFRR

otvorená

október 2017
december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

30 mil. EUR

MV SR

N/A

N/A

1. OP EVS, ŠC 1.3

Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v prirodzenom
rodinnom prostredí

1. OP EVS, ŠC 1.3

Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v prirodzenom
rodinnom prostredí
Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v náhradnom
rodinnom prostredí
Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v náhradnom
rodinnom prostredí

1. OP EVS, ŠC 1.3

1. OP EVS, ŠC 1.3

Poskytovanie tútorskej a mentorskej
podpory,

podpora programov prestupného
bývania

HARMONOGRAM VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2017)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3:
Verzia4:
7

XX.11.2017

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória
regiónu

Forma
1
vyzvania

Dátum vyhlásenia
2
vyzvania

Dátum uzavrenia
3
vyzvania

OP ĽZ

1

1.1.1.

Zvyšovanie podnikateľských kompetencií
a finančnej gramotnosti cez simulované
prostredie cvičných firiem

ŠIOV

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

september 2017
december 2017

november 2017
február 2017

Identifikované synergie/
4
Indikatívna výška
komplementarity (OP, špecifiký cieľ (ŠC), v
finančných prostriedkov prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
určených na vyzvanie
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický
(zdroje EÚ)
cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov
podpory SR: opatrenie)
27 501 217,71

1. OP IROP, PO 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2.

25 591 819,13

1. OP PRV, Opatrenie 1, FO: 1c
2. OP PRV, Opatrenie 4,6,16 FO: 2a
3. OP PRV, Opatrenie 4,8 FO: 2c
4. OP PRV, Opatrenie: 4,14 FO: 3a
5. OP PRV, Opatrenie: 4,8,10,12,13,15 FO:
4b
6. OP PRV, Opatrenie: 4,8,10,12,13,15 FO:
4c
7.OP Interreg V-A SK – AT , PO: 1, IP 1b),
ŠC 1.2

OP ĽZ

1

1.4.1.

Systém uznávania kvalifikácií v SR

ŠIOV

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

september 2017
december 2017

november 2017
február 2017

OP ĽZ

2

2.1.1.

Vzdelávanie mladých uchádzačov o
zamestnanie

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

máj 2017

júl 2017

34 753 047,35

OP ĽZ

2

2.1.1.

Reštart pre mladých

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

máj 2017

júl 2017

9 001 000,00

OP ĽZ

2

2.1.1.

Šanca pre mladých

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

máj 2017

júl 2017

38 417 748,48

OP ĽZ

2

2.1.1.

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce
pre mladých UoZ

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

november 2017

január 2017

10 200 000,00

OP ĽZ

3

3.1.1.

Inštitú sociálnej ekonomiky

IA MPSVR SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

jún 2018

august 2018

8 843 328,93

OP ĽZ

3

3.1.1.

Podpora individualizovaného poradenstva
pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o
zamestnanie

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

november 2017

január 2018

34 874 505,46

OP ĽZ

3

3.1.1.

Podpora zamestnávania UoZ
prostredníctvom vybraných aktívnych
opatrení na trhu práce -3

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

júl 2017

september 2017

42 500 000,00

OP ĽZ

3

3.1.1.

Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

september 2017

november 2017

24 646 725,00

3.1.1.

Podpora zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

júl 2017

september 2017

42 500 000,00

OP ĽZ

3

OP ĽZ

3

3.1.1.

Reštart-príležitosť pre dlhodobo
nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

jún 2017

august 2017

OP ĽZ

3

3.1.2.

Sektorovo riadenými inováciami k
efektívnemu trhu práce

MPSVR SR

menej rozvinutý región

uzavreté

február 2018

apríl 2018

OP ĽZ

3

3.3.1

Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

USPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

november 2017

január 2018

3 775 700,00

OP ĽZ

4

4.1.1.

Podpora integrácie cudzincov
v zariadeniach SPODaSK

UPSVR

menej rozvinutý región

uzavreté

december 2017

február 2018

1 500 000,00

OP ĽZ

4

4.1.1.

Šanca na návrat

GRZVJS

menej rozvinutý región

uzavreté

december 2017

február 2018

11 500 000,00

OP ĽZ

4

4.1.1.

Podpora ochrany detí pred násilím

UPSVR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

september 2017

november 2017

11 000 000,00

OP ĽZ

4

4.1.1.

Zdravé komunity 3

MZ SR

uzavreté

november 2017
december 2017

január 2018
február 2018

276 000,00

OP ĽZ

4

4.1.2.

uzavreté

jún 2018

august 2018

2 000 000,00

OP ĽZ

4

4.1.2.

Prevencia a eliminácia rodovej
diskriminácie

IVPR

menej rozvinutý región

uzavreté

december 2017

február 2018

4 054 700,00

OP ĽZ

4

4.2.1

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti v zariadeniach

UPSVR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

december 2017

február 2018

7 000 000,00

1. IROP, ŠC 2.1.1, 5.1.2

OP ĽZ

4

4.2.1

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych
menej rozvinutý región
IA MPSVR SR
viac rozvinutý región
služieb – Podpora transformačných tímov

uzavreté

december 2017

február 2018

8 000 000,00

1. IROP, ŠC 2.1.1, 5.1.2

OP ĽZ

4

4.2.2.

OP ĽZ

4

4.2.2.

OP ĽZ

5

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

OP ĽZ

5

OP ĽZ

OP ĽZ

viac rozvinutý región

Podpora univerzálneho navrhovania
menej rozvinutý región
podľa čl. 2 Dohovoru OSN o právach osôb IA MPSVR SR
viac rozvinutý región
so zdravotným postihnutím

Tvorba nových a inovovaných postupov
pre výkon prevencie a ich zavedenie do
medicínskej praxe
Tvorba nových a inovatívnych štandardných
klinických postupov a ich zavedenie do
medicínskej praxe

15 726 088,65

19 518 143,38

MZ SR

menej rozvinutý región

uzavreté

december 2017

február 2018

2 340 000,00

IROP, ŠC 2.1.2, 2.1.3

MZ SR

menej rozvinutý región

uzavreté

júl 2017

september 2017

6 600 000,00

IROP, ŠC 2.1.2, 2.1.3

Monitorovanie a hodnotenie politík
zameraných na sociálne začleňovanie
marginalizovanej rómskej populácie

ÚSVRK

menej rozvinutý región

uzavreté

apríl 2017

september 2017

2 465 000,00

1. OP EVS, ŠC 1.3

5.1.3.

Asistencia pri vysporiadavaní pozemkov

ÚSVRK

menej rozvinutý región

uzavreté

marec 2017

september 2017

2 218 500,00

1. OP EVS, ŠC 1.3

5

5.1.1.

Predprimárne vzdelávanie detí z MRK I.

ÚSVRK

menej rozvinutý región

uzavreté

september 2017
december 2017

január 2018
apríl 2018

5

5.1.3.

Zdravé komunity 2 A

ŠPO Zdravé
regióny

menej rozvinutý región

uzavreté

jún 2017

november 2017

16 432 291,50

10 880 000,00

HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2017)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3: XX.11.2017
Verzia4: 7

OP

1
2
3
4

Špecifický cieľ (v
prípade PRV
Prioritná
fokusová oblasť,
os
opatrenie/podopatr
enie)

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum
Indikatívna výška finančných prostriedkov
uzavrenia
určených na vyzvanie (zdroje EÚ)
vyzvania3

OP ĽZ

7

7.1

Vyzvanie pre projekty technickej pomoci SO OPĽZ - MŠVVaŠ
SR

MŠVVaŠ SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

otvorená

máj 2017

N/A

3,448 mil. EUR

OP ĽZ

7

7.2

Vyzvanie pre projekty technickej pomoci SO OPĽZ - MŠVVaŠ
MŠVVaŠ SR
SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

september
2017
november 2017

december
2017

150 000 EUR

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie
Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť
RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Identifikované synergie/
komplementarity4 (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)
1. OP TP, Prioritná os: 1, ŠC 1, 2, 3
2. OP TP, Prioritná os: 2, ŠC 1
1. OP TP, Prioritná os 2, ŠC 1

