PLÁN / HARMONOGRAM VÝZIEV1 (2020)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3: 17.1.2020
Verzia4:

3

Poskytovateľ8

Predpokladaný názov výzvy

N/A

9.12.2019

Podpora cudzích jazykov

N/A

N/A

9.12.2019

Podpora vysokoškolského vzdelávania

IA MPSVR SR

N/A

N/A

8.11.2019

Podpora starostlivosti o dieťa v
systéme sociálnych služieb

2 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

8.11.2019

Podpora zosúladenia rodinného a
pracovného života

5 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

8.11.2019

Zvyšovanie povedomia v oblasti
rodovej rovnosti

2 mil. EUR

SO

N/A

N/A

8.11.2019

Mentoring dospelých

10 mil. EUR

SO

N/A

N/A

8.11.2019

Základné školy

Prioritná os

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Forma výzvy5

OP ĽZ

1

1.1.1.

základné a 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

MRR

ESF

otvorená

január 2020

do vyčerpania
alokácie

15 000 000 EUR

OP ĽZ

1

1.3.1.

vysoké školy v zmysle zák. o vysokých školách č. 131/2002 Z. z o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení
neskorších predpisov

MRR

ESF

otvorená

február 2020

do vyčerpania
alokácie

10 000 000 EUR

3.2.1

subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku,
resp. do 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného
menej rozvinutý
stavu (verejní poskytovatelia sociálnych služieb a neverejní
región
poskytovatelia sociálnych služieb zapísaní do registra poskytovateľov
viac rozvinutý región
sociálnych služieb, ktorý vedie príslušný VÚC)
zamestnávatelia

ESF

otvorená

september 2020

3.2.1

štátne rozp. a prísp. org.; 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 združenie; nadácie;
mimovládne neziskové org.; záujmové združenie právnických osôb;
zamestnávatelia - podnikateľské subjekty; subjekty poskytujúce
služby starostlivosti o deti do troch rokov veku;

menej rozvinutý
región

ESF

otvorená

marec 2020

do vyčerpania
alokácie

menej rozvinutý
región

ESF

otvorená

marec 2020

do vyčerpania
alokácie

ESF

otvorená

február 2020

EFRR

otvorená

marec 2020

OP ĽZ

3

3

OP ĽZ

3

3.2.2

inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké
školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie;
štátne rozpočtové a príspevkové organizácie; občianske združenie;
nadácie; mimovládne neziskové organizácie; zamestnávatelia podnikateľské subjekty;

OP ĽZ

5

5.1.2

neziskový sektor/cirkevné organizácie

OP ĽZ

6

6.1.2

obce s prítomnosťou MRK

menej rozvinutý
región
menej rozvinutý
región

do vyčerpania
alokácie

do vyčerpania
alokácie
do vyčerpania
alokácie

4,9 mil EUR

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

MŠVVaŠ SR

N/A

MŠVVaŠ SR

*výzva prenesená z PVaV predchádzajúceho roka
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

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)

dátum prvej
komisie

OP

OP ĽZ

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

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

PLÁN / HARMONOGRAM VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2020)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán 2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3: 17.1.2020
Verzia4:

3

Oprávnená kategória
regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

Dátum uzavrenia
vyzvania3

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

OP ĽZ

3

3.1.1

Buď aktívny

UPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

marec 2020

máj 2020

25 500 000,00

OP ĽZ

3

3.1.1

Podpora Zamestnanosti

UPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

január 2020

marec 2020

21 250 000,00

OP ĽZ

3

3.1.2

Nestrať prácu - vzdelávaj sa

UPSVaR

viac aj menej rozvinutý
región

uzavreté

marec 2020

máj 2020

41 838 476,79

OP VaI, PO 1, TC 1, IP 1.2, ŠC 1.2.2
OP VaI, PO 3, TC 3, IP 3.1, ŠC 3.1.1

OP ĽZ

3

3.1.2

Podpora zamestnateľnosti v regióne
Horná Nitra

TSK

menej rozvinutý región

uzavreté

január 2020

marec 2020

13 223 659,81

OP VaI, PO 1, TC 1, IP 1.2, ŠC 1.2.2
OP VaI, PO 3, TC 3, IP 3.1, ŠC 3.1.1

OP ĽZ

3

3.3.1

Spoločne hľadáme prácu II

UPSVaR

menej rozvinutý región

uzavreté

marec 2020

máj 2020

4 000 000,00

8.11.2019

OP ĽZ

4

4.1.1.

Podpora integrácie cudzincov
v zariadeniach SPODaSK

UPSVR

menej rozvinutý región

uzavreté

marec 2020

máj 2020

680 000

8.11.2019

*výzvanie prenesené z OVaV predchádzajúceho roka
1

Identifikované synergie/komplementarity4 (OP,
Indikatívna výška
špecifiký cieľ (ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť,
finančných prostriedkov
dátum prvej
opatrenie, v prípade nástrojov podpory EÚ:
určených na vyzvanie
komisie
špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov
(zdroje EÚ)
podpory SR: opatrenie)

Žiadateľ/
prijímateľ

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

8.11.2019

PLÁN / HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2020)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3

Dátum schválenia : 17.1.2020
Verzia4:

1
2
3
4

3

OP

Prioritná os

OP ĽZ

7

Špecifický cieľ (v
prípade PRV
fokusová oblasť,
opatrenie/podopatre
nie)

Predpokladaný názov vyzvania

Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
Projekty technickej pomoci
*výzva prenesená z IHV predchádzajúceho roku
7.1, 7.2

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória
regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum
uzavrenia
vyzvania3

MŠVVaŠ SR

menej rozvinutý región
viac rozvinutý regioón

otvorené

február 2020

n/a

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

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie
(zdroje EÚ)

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)

8 340 021,87 OP TP: PO 1 (ŠC 1, 2, 3) a PO 2 (ŠC
EUR
1)

dátum
komisie

8.11.2019

