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Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(obdobie január 2017 až december 2017) 

 

 

Operačný program: Ľudské zdroje 

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

Dátum schválenia: 

Verzia: 02 

 

PO 
Špecifický 

cieľ 
Názov výzvy Oprávnení žiadatelia 

Oprávnené 
územie 

Fond 
Forma 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 
výzvu (zdroje 

EÚ) 

Poskytovateľ 

2 2.1.1 
Aktivizácia 

a podpora mladých 
NEET 

Zamestnávatelia – podnikateľské 
subjekty, štátne rozpočtové 

a príspevkové organizácie, obce 
a mestá, VÚC, úrady 

samosprávneho kraja, právnická 
osoba, ktorej zakladateľom alebo 

zriaďovateľom je VÚC; 
mimovládne neziskové 

organizácie, nadácie 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Jún  
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

30 mil. Eur MPSVR SR/ SP 

3 3.1.1. 

Podpora rozvoja 
regionálnej a 

miestnej 
zamestnanosti 

prostredníctvom 
subjektov sociálnej 

obce/mestá, združenia obcí, 
rozpočtová alebo príspevková 
organizácia zriadená obcou, 

nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 

prospešné služby, záujmové 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Jún 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

30 mil. Eur MPSVR SR/ SP 
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ekonomiky združenie právnických osôb 
založené obcami, obchodné 

spoločnosti (obchodný zákonník, 
živnostenský zákon) 

3 3.1.1. 
Rozvoj sektorových 
zručností vrátane 

IKT zručností 

Zamestnávatelia- podnikateľské 
subjekty, obce a mestá, VÚC, 
úrady samosprávneho kraja, 

právnická osoba, ktorej 
zakladateľom alebo 

zriaďovateľom je VÚC, 
mimovládne neziskové 

organizácie, nadácie 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Jún 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

10 mil. Eur MPSVR SR/ SP 

3 3.2.1. 

Služba na podporu 
zosúlaďovania 

rodinného 
a pracovného 

života 

Subjekty poskytujúce služby 
starostlivosti o dieťa do troch 
rokov veku 

 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená 

December 
2017 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

7,5 mil. EUR 
MPSVR SR/ 

SSRP 

3 3.2.1. 

Služba na podporu 
zosúlaďovania 

rodinného 
a pracovného 

života 

Subjekty poskytujúce služby 
starostlivosti o dieťa do troch 
rokov veku 

 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená 

December 
2017 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

1,5 mil. EUR 
MPSVR SR/ 

SSRP 

3 3.2.1. 

Podpora 
zosúladenia 
rodinného a 

pracovného života 

štátne rozpočtové a príspevkové 
organizácie, 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 
združenia, nadácie, mimovládne 
neziskové organizácie, záujmové 

združenie právnických osôb, 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Marec 
 2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

10 mil. Eur 
MPSVR SR/ 

ORRRP 
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zamestnávatelia - podnikateľské 
subjekty, subjekty poskytujúce 
služby starostlivosti o deti do 

troch rokov veku 

3 3.2.1. 

Podpora 
zosúladenia 
rodinného a 

pracovného života 

štátne rozpočtové a príspevkové 
organizácie, 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 združenia, nadácie, 

mimovládne neziskové 
organizácie, záujmové združenie 

právnických osôb, 
zamestnávatelia - podnikateľské 
subjekty, subjekty poskytujúce 
služby starostlivosti o deti do 

troch rokov veku 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

 Marec 
 2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

3,3 mil. Eur 
MPSVR SR/ 

ORRRP 

4 4.1.1 

Zefektívnenie 
súčasných 

a zavedenie nových 
nástrojov za 

účelom zvýšenia 
aktivity ľudí 
ohrozených 
chudobou 

a sociálnym 
vylúčením 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny,  úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny, štátne 
rozpočtové, príspevkové, 
preddavkové organizácie 
mimovládne neziskové 
organizácie, obce a mestá a 
právnická osoba, ktorej 
zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je obec alebo 
mesto, VÚC, úrady 
samosprávneho kraja a 
právnická osoba, ktorej 
zriaďovateľom  alebo 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF uzavretá 

Máj  
2017 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

11,355 mil. 
EUR 

MPSVR SR/ 
SSRP 



 

 

21.02.2017 

  

Strana 4 

 

 

zakladateľom je VÚC, občianske 
združenia, subjekty sociálnej 
ekonomiky 

4 4.1.1 

Zefektívnenie 
súčasných 

a zavedenie nových 
nástrojov za 

účelom zvýšenia 
aktivity ľudí 
ohrozených 
chudobou 

a sociálnym 
vylúčením 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny,  úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny, štátne 
rozpočtové, príspevkové, 
preddavkové organizácie 
mimovládne neziskové 
organizácie, obce a mestá a 
právnická osoba, ktorej 
zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je obec alebo 
mesto, VÚC, úrady 
samosprávneho kraja a 
právnická osoba, ktorej 
zriaďovateľom  alebo 
zakladateľom je VÚC, občianske 
združenia, subjekty sociálnej 
ekonomiky 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF uzavretá 

Máj  
2017 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

3,645 mil. 
EUR 

MPSVR SR/ 
SSRP 

4 4.1.2. 

Poradenstvo a 
osveta v oblasti 

prevencie 
a eliminácie 

diskriminácie 

 Štátne rozpočtové, 
príspevkové, preddavkové 
organizácie a mimovládne 
neziskové organizácie; obce 
a mestá a právnická osoba, 
ktorej zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je obec alebo 
mesto; združenie miest a obcí; 
VÚC, úrady samosprávneho 
kraja a právnická osoba, ktorej 
zriaďovateľom alebo 
zakladateľom je VÚC; záujmové 
združenie právnych osôb; 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Marec 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

7 mil. Eur 
MPSVR SR/ 

ORRRP 
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občianske združenia; 
zamestnávatelia – 
podnikateľské subjekty; 
medzinárodné organizácie 

4 4.1.2. 

Poradenstvo a 
osveta v oblasti 

prevencie 
a eliminácie 

diskriminácie 

Štátne rozpočtové, 
príspevkové, preddavkové 
organizácie a mimovládne 
neziskové organizácie; obce 
a mestá a právnická osoba, 
ktorej zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je obec alebo 
mesto; združenie miest a obcí; 
VÚC, úrady samosprávneho 
kraja a právnická osoba, ktorej 
zriaďovateľom alebo 
zakladateľom je VÚC; záujmové 
združenie právnych osôb; 
občianske združenia; 
zamestnávatelia – 
podnikateľské subjekty; 
medzinárodné organizácie 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Marec 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

3 mil. Eur 
MPSVR SR/ 

ORRRP 

4 4.1.2 

Vzdelávanie 
zástupcov 

reprezentatívnych 
organizácií osôb so 

zdravotným 
postihnutím 

v oblasti 
uplatňovania práv 

osôb so 
zdravotným 
postihnutím 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny; úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny; štátne 
rozpočtové a príspevkové 
organizácie; mimovládne 
neziskové organizácie; 
záujmové združenie právnych 
osôb; poskytovatelia sociálnych 
služieb; občianske združenia; 
miestne akčné skupiny; 
nadácie; Slovenský Červený kríž 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená 

Máj  
2017 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

0,4 mil. EUR 
MPSVR SR/ 

SSRP 
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4 4.1.2 

Vzdelávanie 
zástupcov 

reprezentatívnych 
organizácií osôb so 

zdravotným 
postihnutím 

v oblasti 
uplatňovania práv 

osôb so 
zdravotným 
postihnutím 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny; úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny; štátne 
rozpočtové a príspevkové 
organizácie; mimovládne 
neziskové organizácie; 
záujmové združenie právnych 
osôb; poskytovatelia sociálnych 
služieb; občianske združenia; 
miestne akčné skupiny; 
nadácie; Slovenský Červený kríž 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená 

Máj  
2017 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

0,1 mil. EUR 
MPSVR SR/ 

SSRP 

4 4.1.2. 

Vývoj nových 
zariadení 

podporujúcich 
sociálnu integráciu 

osôb so 
zdravotným 
postihnutím 

Mimovládne neziskové 
organizácie; záujmové 
združenie právnych osôb; 
poskytovatelia sociálnych 
služieb; občianske združenia; 
miestne akčné skupiny; nadácie 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená 

September 
2017 

 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

0,8 mil. EUR 
MPSVR SR/ 

SSRP 

4 4.1.2. 

Vývoj nových 
zariadení 

podporujúcich 
sociálnu integráciu 

osôb so 
zdravotným 
postihnutím 

Mimovládne neziskové 
organizácie; záujmové 
združenie právnych osôb; 
poskytovatelia sociálnych 
služieb; občianske združenia; 
miestne akčné skupiny; nadácie 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená 

September 
2017 

 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

0,2 mil. EUR 
MPSVR SR/ 

SSRP 

4 4.2.1. 

Podpora výkonu 
opatrení 

sociálnoprávnej 
ochrany detí  

a sociálnej kurately 
v prirodzenom 

rodinnom prostredí 

subjekty vykonávajúce 
opatrenia v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Január 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

10 mil. EUR IA MPSVR SR 
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4 4.2.1. 

Podpora výkonu 
opatrení 

sociálnoprávnej 
ochrany detí  

a sociálnej kurately 
v prirodzenom 

rodinnom prostredí 

subjekty vykonávajúce 
opatrenia v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Január 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

4,5 mil. EUR IA MPSVR SR 

4 4.2.1. 

Podpora výkonu 
opatrení 

sociálnoprávnej 
ochrany detí  

a sociálnej kurately 
v náhradnom 

rodinnom prostredí 

subjekty vykonávajúce 
opatrenia v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 

menej 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Január 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

6 mil. EUR IA MPSVR SR 

4 4.2.1. 

Podpora výkonu 
opatrení 

sociálnoprávnej 
ochrany detí  

a sociálnej kurately 
v náhradnom 

rodinnom prostredí 

subjekty vykonávajúce 
opatrenia v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 

viac 
rozvinutý 

región 
ESF otvorená  

Január 
2017 

Do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

2 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: 
 
 
JUDr. Ján Richter 
minister práce sociálnych vecí a rodiny     Podpis: v. r.  


