
Kód výzvy Názov výzvy

Dátum uzávierky 

hodnotiacich kôl Prijímatelia Alokácia výzvy Odkaz Kontakt

OPLZ-

PO1/2018/DOP/1.3.1-

02

Vysoká škola pre prax 
Uzávierka hodnotiaceho 

kola č. 3: 28.02.2020
vysoké školy

Indikatívna výška finančných 

prostriedkov zo zdrojov EÚ 

vyčlenených na výzvu je 15 000 000 

EUR (z toho 13 500 000 EUR pre 

menej rozvinuté regióny a 1 500 000 

EUR pre viac rozvinutý región)

https://www.minedu.sk/271220

18-vyzva-na-predkladanie-

ziadosti-o-nenavratny-financny-

prispevok-na-podporu-

prepojenia-vysokoskolskeho-

vzdelavania-s-potrebami-praxe-

vysoka-skola-pre-prax-oplz-

po12018dop131-02/

esf.vzdelavanie@minedu.sk

OPLZ-

PO1/2019/DOP/1.3.1-

01

Skvalitnenie prípravy 

budúcich 

pedagogických a 

odborných 

zamestnancov

Uzávierka hodnotiaceho 

kola č. 5: 06.03.2020
vysoké školy

Indikatívna výška finančných 

prostriedkov zo zdrojov EÚ 

vyčlenených na výzvu je 7 300 000 

EUR (z toho 5 800 000 EUR pre menej 

rozvinuté regióny a 1 500 000 EUR pre 

viac rozvinutý región)

https://www.minedu.sk/267201

9-vyzva-na-prepojenie-

vysokoskolskeho-vzdelavania-s-

potrebami-praxe-skvalitnenie-

pripravy-buducich-

pedagogickych-a-odbornych-

zamestnancov-oplz-

po12019dop131-01/

esf.vzdelavanie@minedu.sk

OPLZ-

PO1/2019/DOP/1.1.1-

01

Podpora zlepšovania 

študijných výsledkov a 

kompetencií žiakov

Uzávierka hodnotiaceho 

kola č. 4: 27.02.2020

nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby    

občianske združenie                         

nadácia                                                   

účelové zariadenia cirkvi 

Indikatívna výška finančných 

prostriedkov zo zdrojov EÚ 

vyčlenených na výzvu je 9 700 000 

EUR pre menej rozvinuté regióny

https://www.minedu.sk/267201

9-vyzva-podpora-zlepsovania-

studijnych-vysledkov-a-

kompetencii-ziakov-oplz-

po12019dop111-01/

esf.vzdelavanie@minedu.sk

OPLZ-

PO1/2019/DOP/1.2.1-

01

Prepojenie 

stredoškolského 

vzdelávania s praxou

Uzávierka hodnotiaceho 

kola č. 3: 17.02.2020

stredné školy (stredné odborné 

školy 

stredné športové školy (okrem 

študijného odboru 7451 J 

športové gymnázium) 

konzervatóriá 

stredné školy pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením)

Indikatívna výška finančných 

prostriedkov zo zdrojov EÚ 

vyčlenených na výzvu je 30 000 000 

EUR (z toho 28 500 000 EUR pre 

menej rozvinuté regióny a 1 500 000 

EUR pre viac rozvinutý región).

https://www.minedu.sk/308201

9-vyzva-prepojenie-

stredoskolskeho-vzdelavania-s-

praxou-oplz-po12019dop121-

01/

esf.vzdelavanie@minedu.sk

špecifický cieľ

Indikatívne zameranie 

výzvy

indikatívny termín 

vyhlásenia cieľové skupiny

indikatívny zoznam oprávnených 

žiadateľov indikatívna alokácia výzvy 

1.3.1.

Odstraňovanie bariér v 

prístupe k 

vysokoškolskému 

vzdelávaniu február 2020

študenti VŠ

zamestnanci VŠ vysoké školy 15 MEUR

esf.vzdelavanie@minedu.sk

1.3.1

Podpora 

vysokoškolského 

vzdelávania február 2020

študenti VŠ

zamestnanci VŠ vysoké školy 10 MEUR

esf.vzdelavanie@minedu.sk

1.4.1

Podpora vzdelávania 

dospelých v oblasti 

finančnej gramotnosti február 2020

osoby zúčastnené na aktivitách v 

rámci celoživotného vzdelávania

vzdelávacie inštitúcie:

• fyzické a právnické osoby 

• vysoké školy

• gymnáziá a stredné odborné školy

• mimovládne neziskové organizácie 2,5 MEUR

esf.vzdelavanie@minedu.sk

1.4.1

Podpora 

nízkokvalifikovaných 

osôb - Zvyšovanie 

úrovne zručností február 2020

osoby zúčastnené na aktivitách v 

rámci celoživotného vzdelávania

nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby

občianske združenie

nadácia

účelové zariadenia cirkvi podľa 

zákona č. 308/1991 Zb. o slobode 

náboženskej viery a postavení cirkví a 

náboženských spoločností 3,5 MEUR

esf.vzdelavanie@minedu.sk

Vyhlásené výzvy OP ĽZ PO 1 Vzdelávanie

Výzvy 2020 Operačný program Ľudské zdroje  Prioritná os 1 Vzdelávanie (podfarbené červenou nie sú uvedené v IHV 2020 zatiaľ, ale boli uvedené v IHV 2019)

Pripravované výzvy - Prioritná os 1 Vzdelávanie

https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk
mailto:esf.vzdelavanie@minedu.sk

