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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 3.1.1. Krok za krokom 

 
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 
výzva 

Január 
2019 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
20 mil. Eur IA MPSVR SR 
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3 3.2.1 

Podpora 
vytvárania 

flexibilných foriem 
starostlivosti o deti 

 

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 aj 
viac 

rozvinutý 
región 

ESF 
otvorená 

výzva 
Marec 
2019 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
3 mil. Eur IA MPSVR SR 

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 aj 
viac 

rozvinutý 
región 

ESF otvorená 
Marec 
2019 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
2 mil. EUR IA MPSVR SR 
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3 3.2.2 

Rodová rovnosť na 
trhu práce v 
príprave na 
povolanie 

 

obce a mestá; združenia miest a 
obcí; základné školy; stredné 
školy; verejné a štátne vysoké 
školy; špeciálne školy; štátne 
vzdelávacie inštitúcie; školské 
zariadenia a inštitúcie verejného 
sektora pôsobiace v systéme 
poradenstva; inštitúcie verejnej 
správy, verejné organizácie, 
univerzity a vysoké školy; všetky 
školy, výskumné pracoviská, 
vzdelávacie inštitúcie; občianske 
združenie; miestne akčné 
skupiny; nadácie; mimovládne 
neziskové organizácie; záujmové 
združenie právnických osôb 

 

menej aj 
viac 

rozvinutý 
región 

ESF otvorená 
Marec 
2019 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
4 mil. EUR IA MPSVR SR 

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 aj 
viac 

rozvinutý 
región 

ESF otvorená 
Január 
2019 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
3 mil. EUR IA MPSVR SR 
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4 4.2.1 

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 

nezisk. org. poskytujúce všeobl. 
prospešné služby; nadácie; 
občianske združenia; cirkvi a náb. 
spol. a právn. os., ktoré 
odvodzujú svoju právnu 
subjektivitu od cirkví a náb. spol.; 
SČK; 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 aj 
viac 

rozvinutý 
región 

ESF otvorená 
September 

2019 

do vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 
6 mil. EUR IA MPSVR SR 

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: 17/10/2018 
 
 
JUDr. Ján Richter 
minister práce sociálnych vecí a rodiny     Podpis: v. r.  


