HARMONOGRAM/PLÁN VÝZIEV1 (2018)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: RO OP ĽZ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3:
Verzia4:

7.2.2018

.02

Poskytovateľ8

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Forma výzvy5

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

december 2017
marec 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

15 mil. EUR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

december 2017
marec 2018

do vyčerpania
alokácie

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

december 2017
marec 2018

OP ĽZ

1

1.1.1

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
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

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

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

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)

1. OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2.

1. OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, 2.2.2.

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

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

december 2017
marec 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

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

december 2017
marec 2018

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

december 2017
marec 2018

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

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

celé územie SR

ESF

otvorená

do vyčerpania
alokácie

15mil. EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. OP VaI, Prioritná os: 1, ŠC 1.1.3

november
2018

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

Predpokladaný názov výzvy

Zvýšenie kvality vzdelávania na
základných školách - PISA
gramotnosti

Zvýšenie kvality vzdelávania na
základných školách- prierezové témy

Zvýšenie kvality vzdelávania na
stredných školách

Prepojenie stredoškolského
vzdelávania s praxou

Prepojenie vysokoškolského
vzdelávania s potrebami praxe

Prepojenie vysokoškolského
vzdelávania s potrebami praxe v
oblasti skvalitnenia prípravy
budúcich pedagogických a odborných
pracovníkov
Podpora profesijne orientovaných
bakalárskych programov

fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b)
Obchodného zákonníka registrované na území
Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro,
malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých
podnikateľov

OP ĽZ

1

vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ako
poskytovatelia ďalšieho vzdelávania

február
2018
apríl 2018

1. OP PRV, Opatrenie 1, Fokusová oblasť: 1c
2. OP Interreg V-A PL –SK , Prioritná os: 3, ŠC 4
3. OP Interreg V-A SK – AT , Prioritná os: 1, ŠC 1.2
4. OP Interreg V-A SK-CZ, Prioritná os: 1, ŠC 1.1

do vyčerpania
alokácie

7mil. EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

marec 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

15 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

otvorená

jún 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

30 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

otvorená

apríl 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

5 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora pracovných miest

ESF

otvorená

marec 2018
december 2017

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

2 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora splnenia kvalifikačných
predpokladov
opatrovateľov/opatrovateliek detí
zabezpečujúcich poskytujúcich
starostlivosť o deti v oblasti
sociálnych služib do troch rokov veku

ESF

otvorená

december 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

7 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora starostlivosti o dieťa v
systéme sociálnych služieb

ESF

otvorená

9/2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

2 mil. EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Univerzálne navrhovanie tovarov
a služieb pre osoby so zdravotným
postihnutím, ktoré slúžia širokej
verejnosti

celé územie SR

ESF

otvorená

menej rozvinutý región

ESF

otvorená

menej rozvinutý región

ESF

3.1.1

Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a
mestá, právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo
zriaďovateľom je obec alebo mesto,
- VÚC, právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo
zriaďovateľom je VÚC,
- mimovládne neziskové organizácie.

menej rozvinutý región

ESF

3.2.1.

Subjekty poskytujúce akreditované vzdelávanie pre
opatrovateľov detí v zmysle OP ĽZ

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

1.4.1

podpora CŽV a zvýšenie kvality CŽV

stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
mimovládne neziskové organizácie

OP ĽZ

2

2.1.1

OP ĽZ

3

3.1.1

OP ĽZ

OP ĽZ

3

3

OP ĽZ

3

3.2.1.

OP ĽZ

4

4.1.2

Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a
mestá, právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo
zriaďovateľom je obec alebo mesto,
- VÚC, právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo
zriaďovateľom je VÚC,
- mimovládne neziskové organizácie.

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)

Subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do
troch rokov veku
- verejní poskytovatelia sociálnych služieb a
- neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
menej rozvinutý región
zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb, viac rozvinutý región
ktorý vedie príslušný VÚC
Zamestnávatelia

mimovládne neziskové organizácie; záujmové
združenie právnych osôb; poskytovatelia sociálnych
služieb; občianske združenia; nadácie; súkromný
sektor

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

Pracovné miesta pre mladých

OP EVS, PO 1, ŠC 1.3

Podpora rozvoja regionálnej a
miestnej zamestnanosti
prostredníctvom subjektov sociálnej
ekonomiky

obec, resp. právnická osoba zriadená obcou alebo
založená obcou (verejný poskytovateľ opatrovateľskej
služby) zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný
VÚC a zároveň je poskytovateľom sociálnej služby v
zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

apríl 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

34,05 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

mimovládne organizácie, stredné školy, vysoké školy

MRR

ESF

otvorená

február 2018
marec 2018

n/a

5 000 000,00 €

MV SR

N/A

N/A

5.1.2

obce s prítomnosťou MRK, mimovládne organizácie

MRR

ESF

otvorená

december 2018

n/a

2 500 000,00 €

MV SR

N/A

N/A

6

6.1.1

obce s prítomnosťou MRK

MRR

ERDF

otvorená

február 2018

n/a

11 000 000,00 €

MV SR

N/A

N/A

OP ĽZ

6

6.1.1

obce s prítomnosťou MRK, mimovládne neziskové
organizácie

NUTS II Západné,
Stredné, Východné SR

EFRR

otvorená

december 2017
február 2018

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

30 mil. EUR

MV SR

N/A

N/A

OP ĽZ

6

6.2.1

obce s prítomnosťou MRK

MRR

ERDF

otvorená

september 2018

n/a

15 000 000,00 €

MV SR

N/A

N/A

OP ĽZ

4

4.2.1

OP ĽZ

5

5.1.2

OP ĽZ

5

OP ĽZ

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby, cirkev a cirkevná charita, štátom
uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť,
občianske združenie alebo Slovenský Červený kríž
(neverejný poskytovateľ opatrovateľskej služby)
zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC a
zároveň je poskytovateľom sociálnej služby v zmysle
ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme.
1

V harmonograme sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov; harmonogram neobsahuje informácie týkajúce sa vyzvaní (t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty a projekty technickej pomoci)

2

Uvádza sa názov RO v prípade, ak je harmonogram zostavený komplexne za OP (teda vrátane výziev vyhlasovaných SO ) alebo názov SO, ak sa harmonogram týka výlučne výziev vyhlasovaných SO

3

RO zverejňuje harmonogram výziev na rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka „n“

4

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácii konkrétneho harmonogramu

5

Uzavretá výzva/otvorená výzva

6

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

7

Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

8

Uvádza sa RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je harmonogram zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO

9

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

10

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

OP IROP, PO 2, ŠC 2.1.1
OP IROP, PO 5, ŠC 5.1.2

Podpora opatrovateľskej služby

Poskytovanie štipendií žiakom SŠ
asistenti bývania

dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry (pozemné
komunikácie)
podpora programov prestupného
bývania
sociálne podniky

HARMONOGRAM/PLÁN VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2018)
2

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán : RO OP ĽZ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3

Dátum schválenia :
4
Verzia :
.02

OP

7.2.2018

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória
regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

Dátum uzavrenia
vyzvania3

Identifikované synergie/
Indikatívna výška
komplementarity4 (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)

OP ĽZ

1

1.4.1.

Systém uznávania kvalifikácií v SR

ŠIOV

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

december 2017
marec 2017

február 2017
máj 2017

25 591 819,13
20 000 000,00

OP ĽZ

2

2.1.1.

Reštart pre mladých uchádzačov o
zamestnanie – 2

UPSVR

menej rozvinutý región

uzavreté

marec 2018

máj 2018

26 952 501,65

OP ĽZ

3

3.1.1.

Inštitú sociálnej ekonomiky

IA MPSVR SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

jún 2018

august 2018

OP ĽZ

3

3.1.1

UPSVR

MRR

uzavreté

marec 2018
január 2018

máj 2018
marec 2018

8 500 000,00

OP ĽZ

3

3.1.1

uzavreté

jún 2018

august 2018

42 500 000,00

OP ĽZ

3

3.1.2.

19 518 143,38

OP ĽZ

3

3.1.2

OP ĽZ

3

OP ĽZ

4

OP ĽZ

4

Zapojenie nezamestnaných do obnovy
kultúrneho dedičstva II
PZ Podpora zamestnávania UoZ
prostredníctvom VAOTP - IV
Sektorovo riadenými inováciami k
efektívnemu trhu práce

UPSVR

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

8 843 328,93

MPSVR SR

menej rozvinutý región

uzavreté

september 2018
február 2018

november 2018
apríl 2018

Podpora pre samozamestnanie

UPSVR

MRR

uzavreté

január 2018

marec 2018

5 595 000,00

3.3.1

Efektívnymi službami k občanovi - II

UPSVR

MRR

uzavreté

máj 2018

júl 2018

34 314 288,66

4.1.1.

Šanca na návrat

GRZVJS

menej rozvinutý región

uzavreté

apríl 2018
február 2018

jún 2018
apríl 2018

11 500 000,00

4.1.1

Koordinácia a zosúladenie postupov pri
výkone medzinárodno-právnej ochrany
detí Centrom pre Medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeže

CIPC

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

jún 2018

august 2018

9 190 000,00

OP VaI - ŠC 1.2.2, 3.1.1
OP EVS, PO 1, ŠC 1.3
OP EVS, PO 1, ŠC 1.3

1

OP ĽZ

4

4.1.1

Kvalita sociálnych služieb
Podpora zavedenia hodnotenia
podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb

IA MPSVR SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

august 2018
január 2018

október 2018
marec 2018

25 950 008,00

OP ĽZ

4

4.1.1

Terénna sociálna práca II

IA MPSVR SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

september 2018

október 2018

22 500 000,00

OP ĽZ

4

4.1.2.

Podpora univerzálneho navrhovania
podľa čl. 2 Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím

IA MPSVR SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

jún 2018

august 2018

2 000 000,00

OP ĽZ

4

4.1.2

Každé dieťa sa počíta

MPSVaR SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

uzavreté

jún 2018
február 2018

august 2018
apríl 2018

8 000 000,00

OP ĽZ

4

4.2.1

Podpora opatrovateľskej služby - II

IA MPSVR SR

MRR

uzavreté

august 2018

október 2018

32 391 342,17

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie

2

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3

Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania , pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4

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

OP EVS, PO 1, ŠC 1.3

IROP ŠC 2.1.1

HARMONOGRAM/PLÁN VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2018)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: RO OP ĽZ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3: 7.2.2018
Verzia4: .02

1
2
3
4

OP

Prioritná
os

Špecifický cieľ (v
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fokusová oblasť,
opatrenie/podopatr
enie)

OP ĽZ

7

7.1,7.2

OP ĽZ
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Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória regiónu

Forma
1
vyzvania

Vyzvanie pre projekty technickej pomoci SO OPĽZ MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

Menej rozvinutý
Viac rozvinutý

otvorené

Dátum
Dátum vyhlásenia
uzavrenia
2
vyzvania
3
vyzvania

január
2018

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

n/a

Indikatívna výška finančných prostriedkov
určených na vyzvanie (zdroje EÚ)

7 800 000 EUR

Identifikované synergie/
4
komplementarity (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

