
 PLÁN / HARMONOGRAM VÝZIEV1  (2020)

Verzia4:

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

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 marec 2020
do vyčerpania 

alokácie
10 000 000 EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A 1. OP II, PO 9, ŠC 9.3 a 9.4, PO 10, ŠC 10.1 9.12.2019 Podpora vysokoškolského vzdelávania

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

menej rozvinutý 
región

viac rozvinutý región
ESF otvorená marec 2020

do vyčerpania
 alokácie

15 mil EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A
1. OP II, PO 9, ŠC 9.3 a 9.4, PO 10, ŠC 10.1  
2. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 1, ŠC 1.2

27.11.2018
Odstraňovanie bariér v prístupe k 
vysokoškolskému vzdelávaniu* 

OP ĽZ 1 1.4.1

fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného 
zák. registrované na území SR, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých 
a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov 
vysoké školy podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zák. v znení neskorších predpisov ako 
poskytovatelia ďalšieho vzdelávania
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.     
NGO, záujmové združenia právnických osôb

menej rozvinutý 
región ESF otvorená marec 2020

do vyčerpania
 alokácie

2,5 mil EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A 27.11.2018  Podpora CŽV a zvýšenie kvality CŽV*

OP ĽZ 1 1.4.1

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 
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
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 
VÚC

MRR ESF otvorená marec 2020
do vyčerpania

 alokácie
 3,5 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A

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

12.2.2019 Podpora CŽV a zvýšenie kvality CŽV*

OP ĽZ
2
3

*2.1.1
3.1.1

štátne rozp. a prísp. org.; 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 otvorená * máj 2020
do vyčerpania

 alokácie

PO 2 
10 mil EUR

PO 3
10 mil EUR

IA MPSVR SR N/A N/A 27.11.2018 *Krok za krokom

OP ĽZ 3 3.2.1

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

menej rozvinutý 
región

viac rozvinutý región
ESF otvorená september 2020

do vyčerpania
 alokácie

4,9 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A 8.11.2019
Podpora starostlivosti o dieťa v 

systéme sociálnych služieb

Predpokladaný názov výzvy

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

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum schválenia3:

5

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov9

Oprávnené územie Fond Forma výzvy5 Dátum vyhlásenia 

výzvy6

Dátum uzavretia 

výzvy7

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na 

výzvu (zdroje EÚ)

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Poskytovateľ8



OP ĽZ 3 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 august 2020
do vyčerpania

 alokácie
2 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A 8.11.2019 Podpora zosúladenia rodinného a 

pracovného života

OP ĽZ 3 *3.2.1

štátne rozp. a prísp. org.; obce a mestá; združenia miest a obcí; VÚC 
a úrady samosprávneho kraja; právn. os. ktorej zakladateľom je obec 
alebo mesto alebo VUC; inštitúcie verejnej správy, verejné 
organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné 
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie;  občianske združenie;  nadácie;  
záujmové združenie právnických osôb; zamestnávatelia - 
podnikateľské subjekty; miestne akčné skup.; nezisk.org.poskyt. 
všeob. prospešné služby a nezisk org zriadené osobitným zák; 

menej rozvinutý 
región

viac rozvinutý región
ESF otvorená * máj 2020

do vyčerpania
 alokácie

3 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A 27.11.2018 *Podpora vytvárania flexibilných 
foriem starostlivosti o deti

OP ĽZ 3 3.2.1
Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty, Štátne rozpočtové a 
príspevkové organizácie

menej rozvinutý 
región

ESF otvorená marec 2020
do vyčerpania

 alokácie
32 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A

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
IROP PO 3, TC 8, IP b, ŠC 3.1

10.3.2020 Rozvoj sektorových zručností II

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;

menej rozvinutý 
región

ESF otvorená august 2020
do vyčerpania

 alokácie
1 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A 8.11.2019 Zvyšovanie povedomia v oblasti 

rodovej rovnosti

OP ĽZ 4 *4.1.1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, štátne rozpočtové, 
príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie, obce a 
mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom 
je obec alebo mesto, združenia miest a obcí, VÚC, úrady 
samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo 
zakladateľom je VÚC, záujmové združenie právnických osôb , 
poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty vykonávajúce opatrenia v 
oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianske 
združenia, miestne akčné skupiny, nadácie , Slovenský Červený kríž, 
zamestnávatelia – podnikateľské subjekty, subjekty sociálnej 
ekonomiky

menej rozvinutý 
región

viac rozvinutý región
ESF otvorená * máj 2020

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu
5 mil. EUR IA MPSVR SR N/A N/A 8.10.2018

* Zefektívnenie súčasných a 
zavedenie nových nástrojov za 
účelom zvýšenia aktivity ľudí 

ohrozených chudobou a sociálnym 
vylúčením 2

OP ĽZ 4 *4.2.1

nezisk. org. poskytujúce všeobecne prospešné služby; nadácie; 
občianske združenia; cirkvi a náb. spol. a právn. os., ktoré odvodzujú 
svoju právnu subjektivitu od cirkví a náb. spol.; Slovenský červený 
kríž; Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti SPOD a SK; obce a 
mestá a právn. os., ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je 
obec alebo mesto; združenia obcí; vyššie územné celky a právn. os., 
ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok;

menej rozvinutý 
región

viac rozvinutý región
ESF otvorená * máj 2020

do vyčerpania
 alokácie

6 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A 27.11.2018

*Podpora vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately v prirodzenom 
rodinnom prostredí, náhradnom 
rodinnom prostredí, otvorenom 

prostredí a v centre pre deti a rodiny

OP ĽZ 5 5.1.2 neziskový sektor/cirkevné organizácie
menej rozvinutý 

región
ESF otvorená február 2020

do vyčerpania
 alokácie

2 mil. EUR SO N/A N/A 8.11.2019 Mentoring dospelých

OP ĽZ 5 5.1.2 obce s prítomnosťou MRK
menej rozvinutý 

región
ESF otvorená marec 2020

do vyčerpania
 alokácie

3 mil. EUR SO N/A N/A 27.11.2018 * Podpora aktivít súvisiacich s 
procesom vysporiadavania pozemkov

OP ĽZ 5 5.1.2 obce s prítomnosťou MRK
menej rozvinutý 

región
ESF otvorená august 2020

do vyčerpania
 alokácie

2 mil. EUR SO N/A N/A 10.11.2017 * Asistencia v oblati bývania 
(domovník)

OP ĽZ 6 6.1.1 obce s prítomnosťou MRK
menej rozvinutý 

región
EFRR otvorená február 2020

do vyčerpania
 alokácie

8,5 mil. EUR SO N/A N/A 27.11.2018 * Prístup k pitnej vode

OP ĽZ 6 6.1.2 obce s prítomnosťou MRK
menej rozvinutý 

región
EFRR otvorená apríl 2020

do vyčerpania
 alokácie

10 mil. EUR SO N/A N/A 8.11.2019 Rozšírenie kapacít základných škôl

OP ĽZ 6 6.2.1 subjekty sociálnej ekonomiky
menej rozvinutý 

región
EFRR otvorená jún 2020

do vyčerpania
 alokácie

6,9 mil. EUR SO N/A N/A 27.11.2018 * Podpora sociálnych podnikov



*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



PLÁN / HARMONOGRAM VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2020)

0.1.1900

Verzia4:

OP ĽZ 1 1.1.1. Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)* MPC
menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

(pro rata)
uzavreté   február 2020   apríl 2020 5 037 769,32 OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1 18.11.2019

OP ĽZ 1 1.1.1.
Transformácia vzdelávania a školy pre 

digitálnu dobu  (Transformácia 
vzdelávania 4.0)

ŠIOV
menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

(pro rata)
uzavreté   marec 2020   máj 2020 23 332 379,26 OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, ŠC 2.2.3                                                                                                                    10.3.2020

OP ĽZ 1 1.1.1.

Aktualizácia systému usmerňovania a 
rozvoja ďalších zložiek v systéme 

poradenstva a prevencie (Usmerňovať pre 
prax)

VÚDPAP
menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

(pro rata)
uzavreté   marec 2020   máj 2020 4 227 483,28 OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, ŠC 2.2.3                                                                                                                    10.3.2020

OP ĽZ 1 1.1.1.
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a 

žiakov II.
MPC

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

(pro rata)
uzavreté   marec 2020   máj 2020 63 312 209,90 OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.1, ŠC 2.2.3                                                                                                                    10.3.2020

OP ĽZ 1 1.2.1.
Zlepšenie stredného odborného školstva v 

Prešovskom samosprávnom kraji
PSK

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

(pro rata)
uzavreté   február 2020   apríl 2020 4 228 645,37 OP IROP, PO: 2, ŠC 2.2.3                                                                                                                    10.2.2020

OP ĽZ 2 2.1.1. Reštart pre mladých UoZ 3 UPSVaR menej rozvinutý región uzavreté september 2020 november 2020 18 110 000 10.2.2020

OP ĽZ 3 3.1.1 Buď aktívny UPSVaR menej rozvinutý región uzavreté marec 2020 máj 2020 25 500 000,00 8.11.2019

OP ĽZ 3 3.1.1 Podpora Zamestnanosti UPSVaR menej rozvinutý región uzavreté január 2020 marec 2020 21 250 000,00 17.1.2020

OP ĽZ 3 3.1.1
Modernizácia odbornej prípravy 

dospelých zrakovo postihnutých osôb pre 
trh práce

IVPR menej rozvinutý región uzavreté apríl 2020 jún 2020 2 125 000,00 10.2.2020

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

17.1.2020

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

17.1.2020

OP ĽZ 3 3.1.2 * Zamestnaj sa, buď KOMPetentný RÚZ menej rozvinutý región uzavreté marec 2020 máj 2020 7 196 522,82
VaI PO: 1, ŠC: 1.2.2
VaI PO: 3, ŠC: 3.1.1 12.6.2019

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

dátum prvej 
komisie

Identifikované synergie/komplementarity4 (OP, špecifiký 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 vyzvaniaOP Prioritná os Špecifický cieľ
Dátum uzavrenia 

vyzvania3

Forma 

vyzvania1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania2
Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória 
regiónu

Indikatívna výška 
finančných prostriedkov 

určených na vyzvanie 
(zdroje EÚ)

Dátum schválenia3:

5

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR



OP ĽZ 3
3.3.1
4.1.1

Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR 
SR

MPSVaR
viac aj menej rozvinutý 

región
uzavreté február 2020 apríl 2020

PO3 -    140 944,00
PO4 - 1 686 162,00

10.2.2020

OP ĽZ 4 4.1.1.
Podpora integrácie cudzincov 

v zariadeniach SPODaSK
UPSVR menej rozvinutý región uzavreté marec 2020 máj 2020 680 000,00 8.11.2019

OP ĽZ 4 4.1.1.

Podpora zvyšovania profesionality výkonu 
a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti 

výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre 
štátnu správu a samosprávu - II.

MPSVaR
viac aj menej rozvinutý 

región
uzavreté február 2020 apríl 2020 4 926 600,00 10.2.2020

OP ĽZ 4 4.1.1.
Integrovaný prístup k výkonu sociálnej 

práce zamestnancami úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny

UPSVaR
viac aj menej rozvinutý 

región
uzavreté júl 2020 september 2020 15 406 878,00 10.2.2020

OP ĽZ 4 4.1.2. Podpora univerzálneho navrhovania STU BA
viac aj menej rozvinutý 

región
uzavreté marec 2020 máj 2020 998 896,43 10.2.2020

OP ĽZ 5 5.1.1 Podpora predprimárneho vzdelávania II. ÚSVRK menej rozvinutý región uzavreté august 2020 december 2020 5.000 000,00 10.2.2020

*výzvanie prenesené z OVaV predchádzajúceho roka
1Uzavreté 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



PLÁN / HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2020)

0.1.1900

Verzia4:

OP ĽZ 7 7.1, 7.2
Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok
Projekty technickej pomoci

MŠVVaŠ SR
menej rozvinutý región           
viac rozvinutý regioón

otvorené február 2020 n/a
8 340 021,87 

EUR
OP TP: PO 1 (ŠC 1, 2, 3) a PO 2 (ŠC 
1)

8.11.2019

*výzva prenesená z IHV predchádzajúceho roku

1 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 
2 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť
3Uvádza 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

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum schválenia3:

5

Oprávnená kategória 
regiónu

OP
Prioritná 

os

Špecifický cieľ (v 
prípade PRV 

fokusová oblasť, 
opatrenie/podopatr

enie)

Predpokladaný názov vyzvania
Žiadateľ/
prijímateľ

Forma 

vyzvania1

Dátum 
vyhlásenia 

vyzvania2

Dátum 
uzavrenia 

vyzvania3

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)

dátum 
komisie


