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Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(obdobie január 2020 až december 2020) 

 

Operačný program: Ľudské zdroje 

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán: MPSVR SR/IA MPSVR SR 

Dátum schválenia: 4/10/2019 

Verzia: 01 

 

PO 
Špecifický 

cieľ 
Názov výzvy Oprávnení žiadatelia 

Oprávnené 
územie 

Fond 
Forma 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedko
v určených 
na výzvu 

(zdroje EÚ) 

Poskytovateľ 

3 3.2.1 

Podpora 
starostlivosti 

o dieťa v systéme 
sociálnych služieb 

• Pre špecifický cieľ výzvy č. 1: 
nezisk org poskyt všeob prosp 
služby, nadácie, obč združenia, 
cirkvi a náb spol a právnické 
osoby, ktoré odvodzujú svoju 
právnu subjektivitu od cirkví a 
náb spol, Slovenský červený kríž. 
• Pre špecifický cieľ výzvy č. 2: 
Subjekty vykonávajúce opatr v 
oblasti SPOD a SK: obce a mestá a 
právn os, ktorých zaklad alebo 
zriaď je obec alebo mesto, združ 
obcí, VUC a právnické os, ktorých 
zaklad alebo zriaďovateľom je 
VUC 
• Pre špecifický cieľ výzvy č. 3: 

menej aj 
viac 

rozvinutý 
región 

ESF 
otvorená 

výzva 
marec 
2020 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
7 mil. EUR IA MPSVR SR 
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Subjekty vykonávajúce opatr v 
oblasti SPOD a SK, nezisk org 
poskyt všeob prosp služby, 
nadácie, obč združ, cirkvi a náb 
spol a právnické os, ktoré 
odvodzujú svoju právnu 
subjektivitu od cirkví a náb spol, 
Slovenský červený kríž. obce a 
mestá a právnické osoby, ktorých 
zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je obec alebo 
mesto, združ obcí, VUC a 
právnické os, ktorých 
zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je VUC. 

3 3.2.1 

Podpora 
zosúladenia 
rodinného a 

pracovného života 

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 na 

výzvu 
2 mil. EUR IA MPSVR SR 
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3 3.2.2 

Zvyšovanie 
povedomia v 

oblasti rodovej 
rovnosti 

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 

Marec 
2020 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
5 mil. EUR IA MPSVR SR 

*výzva prenesená z IHV predchádzajúceho roku 

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. 

 

Schválil:          Dátum: 04/10/2019 
 
 
JUDr. Ján Richter 
minister práce sociálnych vecí a rodiny     Podpis: v.r. 


