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Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(obdobie január 2017 až  december 2017) 

 

Operačný program: Ľudské zdroje 

Sprostredkovateľský orgán: MŠVVaŠ SR 

Dátum schválenia:     10.11.2016 

Verzia: 1 

Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

Poskytovateľ 

Výzva na 

predkladanie 

projektových 

zámerov 

Vzdelávanie 

1.2.1 Zvýšiť kvalitu 

odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce 

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  
marec  

2017 

do 

vyčerpania 

alokácie 

20 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A 

Vzdelávanie 

1.1.1 Zvýšiť 

inkluzívnosť a rovnaký 

prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky a kompetencie 

detí a žiakov 

základné 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  
august  

2017 

do 

vyčerpania 

alokácie 

20 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A 

Vzdelávanie 

1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ 

vzdelávania a rozvoj 

ľudských zdrojov v 

oblasti výskumu a 

vývoja s cieľom 

dosiahnuť prepojenie 

VŠ vzdelávania s 

potrebami trhu práce 

vysoké školy  v zmysle 

zákona o vysokých školách 

č. 131/2002 Z. z o vysokých 

školách a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

MRR ESF otvorená  
november  

2017 

do 

vyčerpania 

alokácie 

15 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A 
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Vzdelávanie 

1.1.1 Zvýšiť 

inkluzívnosť a rovnaký 

prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky a kompetencie 

detí a žiakov 

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  
december 

2017 

do 

vyčerpania 

alokácie 

20 mil. EUR MŠVVaŠ SR N/A N/A 

 

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:  

Peter Plavčan           .........................................................                   

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR         podpis 
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