
                                           
                           

 

20.12.2018 
 

 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(obdobie január až december 2018) 

 

Operačný program: Ľudské zdroje 

Sprostredkovateľský orgán: MV SR 

Dátum schválenia: 20.12.2018 

Verzia: 05 

 

PO Špecifický cieľ 

 
 
 

Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávne

né 
územie 

Fond 
Forma 
výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 
výška finančných 

prostriedkov 
určených na 
výzvu (zdroje 

EÚ) 

6 

6.1.1 
Rast počtu rómskych 

domácností s prístupom 
k zlepšeným 

podmienkam bývania 
 

 
 

podpora programov 
prestupného bývania 

obce s prítomnosťou 
MRK, mimovládne 

neziskové organizácie 

 
      
    menej 
rozvinutý 
    región 

 
 
 
EFRR 

otvorená 
výzva 

október 2018 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

45 mil. Eur 

6 

6.1.2 
Zlepšiť prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu 
vrátane vzdelávania a 
starostlivosti v ranom 

detstve 

podpora výstavby 
nových a  

rekonštrukcie 
materských škôl v 

obciach s 
prítomnosťou MRK s 

dôrazom na rozšírenie 
kapacity MŠ 

obce s prítomnosťou 
MRK  

menej 
rozvinutý 
región 

EFRR 
otvorená 

výzva 
september 2018 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

25 mil. Eur 
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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:  JUDr. Adela Danišková         Dátum: 20.12.2018  

 

Podpis:    

5 

5.1.2 
Zvýšiť finančnú 

gramotnosť, 
zamestnateľnosť a 

zamestnanosť 
marginalizovaných 

komunít, predovšetkým 
Rómov 

miestne občianske 
poriadkové služby 

obce s prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít  

menej 
rozvinutý 
región 

 
ESF 

otvorená 
výzva 

júl 2018 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

20 mil. Eur 

6 

6.1.1 
Rast počtu rómskych 

domácností s prístupom 
k zlepšeným 

podmienkam bývania 
 

dobudovanie základnej 
technickej 

infraštruktúry 
(pozemné 

komunikácie) 

 
obce s prítomnosťou 

MRK 

 
    menej 
rozvinutý 

región 

 
EFRR 

otvorená 
výzva 

 február 2019 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

11 mil. Eur 

5 

5.1.2 
Zvýšiť finančnú 

gramotnosť, 
zamestnateľnosť 
a zamestnanosť 

marginalizovaných 
komunít, predovšetkým 

Rómov 
 

 
asistencia v oblasti 

bývania  

obce s prítomnosťou 
MRK, mimovládne 

organizácie 

 
menej 

rozvinutý 
región 

 
ESF 

otvorená 
výzva 

marec 2019 

do 
vyčerpania 
alokácie na 

výzvu 

6 mil. Eur 


