
VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné 
predkladať

VIAC TU!



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 28 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 27 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 26 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 25 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 24 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 23 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 22 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 21 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 20 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 19 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 18 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 17 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 16 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 15 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 14 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 13 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 12 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 11 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 10 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 9 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 8 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 7 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 6 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 5 dní



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 4 dni



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 3 dni



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 2 dni



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 1 deň



VÝZVA
Zapojte sa do výzvy  

operačného programu  
Ľudské zdroje!

„Podpora zlepšovania 
študijných výsledkov 

 a kompetencií žiakov“
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Žiadosti  je možné predkladať

                ešte

VIAC TU!

 DNES


