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Názov výzvy:    Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
                            (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb

OP: IROP
Typ výzvy: otvorená
Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 21.03.2017 (interval kôl: 3 mesiace)

Oprávnení žiadatelia: - Obec, mesto, združenie obcí

- Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

- Ostatné subjekty verenej správy

- Mimovládna organizácia

- Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci

Nie je stanovená maximálna ani minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Oprávnenosť územia: menej aj viac rozvinutý región

Oprávnené aktivity:

A.)  rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

B.)  propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti



Názov výzvy:    Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
                            (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií,

        budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych

        komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami 

A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie 
stanice

        pre elektrobicykle a pod.) 

A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space28“, vylúčenie dopravy z ulíc

        okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.) 

A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest 

       v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod 

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.



Názov výzvy:     Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
  osobnej dopravy

OP: IROP
Typ výzvy: otvorená
Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 15.3.2017 (interval kôl: )

Oprávnení žiadatelia: - obec, mesto, združenie obcí, samosprávny kraj

- súkromný sektor

- ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve  objednávateľa
      dopravy (mesta/samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný    
systém

Oprávnené územie: menej aj viac rozvinutý región

Nie je stanovená maximálna ani minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Oprávnené aktivity:

B.  Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie  
informovanosti
     cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, 

C.  Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych 
plánoch
     udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté.



Názov výzvy:     Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
  osobnej dopravy

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

B.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora
       softvérového zabezpečenia (napr. tarifné a informačné systémy) ako aj hardvérového vybavenia (napr. predajné
       automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy

B.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály,

        mobilné aplikácie) 

B.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie)

V rámci typu aktivity C. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

C.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu

C.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej
        infraštruktúry; 

C.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných 
zastávok
       subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná
       zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy), 

C.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), 
       Bike & Ride (B+R)22 a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest, 

C.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 

v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

OP: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 15.2.2017 (interval kôl: 3 mesiace)

Oprávnení žiadatelia: - štátne rozpočtové organizácie 

- obce a mestá 

- združenia obcí 

- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo

 zriaďovateľom je VÚC

- neziskové organizácie s udelenou akreditáciou

- nadácie s udelenou akreditáciou 

- občianske združenia s udelenou akreditáciou 

- cirkvi a náboženské spoločnosti s udelenou akreditáciou 

- Slovenský Červený kríž

Minimálna výška príspevku: 25 000 EUR 

Maximálna výška príspevku:  750 000 EUR

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov

Oprávnenosť územia: menej aj viac rozvinutý región



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 

v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Oprávnené cieľové skupiny:

- deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
    a sociálnej kurately 

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom
    sektore

- subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom 
prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí.

Podaktivity:

A. Rozvoj programov, aktivít, odborných činností na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré
     ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby 
     so zameraním sa na prácu s klientmi ohrozenými drogovými a inými závislosťami v prirodzenom rodinnom
     prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, otvorenom prostredí. 



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 

v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Podaktivity:

B. Rozvoj výchovných a sociálnych skupinových programov (§17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK) 
     pre klientov a rozvoj resocializačných programov a sociálnych programov pre klientov (§75 ods. 1 písm b) 
     3. bodu a §76 písm c) bodu 6) zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK 

C. Rozvoj výchovných, sociálnych programov a odborných metód práce so zameraním sa na prácu s klientmi, 
     v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, otvorenom prostredí, vykonávaných 
     v spolupráci s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §12, odsek 1,
     písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK

D. Rozvoj resocializačných programov v resocializačných strediskách pre drogovo a inak závislých, podpora
     opatrení vykonávaných pre klientov na komunitnej úrovni so zameraním na zapojenie sa do života 
     v prirodzenom prostredí podľa §63 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK

E. Supervízia je oprávnená, iba ak sa realizuje najmenej jedna z podaktivít 1 až 4. 



Názov výzvy:   Podpora nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie 
              samozamestnania mladých ľudí

OP: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 22.2.2017 (interval kôl: 2 mesiace)

Oprávnení žiadatelia: - zamestnávatelia – podnikateľské subjekty 

- obce a mestá  

- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo

 zriaďovateľom je VÚC

- neziskové organizácie 

- nadácie 

- občianske združenia

Cieľová skupina:

- NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace

- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov

Minimálna výška príspevku: 10 000 EUR 

Maximálna výška príspevku:  150 000 EUR

Maximálna suma NFP sa rovná počtu osôb z cieľovej skupiny, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť 
intervenciu, vynásobenému sumou 3500 €.

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov

Oprávnenosť územia: menej rozvinutý región



Názov výzvy:   Podpora nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie 
              samozamestnania mladých ľudí

Oprávnené aktivity:

Povinná hlavná aktivita projektu:

1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí, vrátane povinných podaktivít:

1.1 Vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny v rozsahu min. 100 hod/1 osobu z CS (1 hod = 60 min)9 , z toho: 

     a) Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osobu z CS. V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť
         (dane, účtovníctvo, odvody) marketing a obchodné zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní
         (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované)

     b) Praktické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/ 1 osobu z CS. (napr. vo forme workshopov, na ktorých si
         osoba z CS vyskúša prakticky určité činnosti napr. vedenie tímu zamestnancov, vedenie účtovníctva 
         v nejakom softvéri, tvorba webu orientovaného na propagáciu poskytovaných služieb alebo tovarov a pod.) 

1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu (podľa prílohy č. 11 výzvy). 

+ možnosť výberu ďalších nepovinných podaktivít 



Názov výzvy:   Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

OP: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 01.03.2017 (interval kôl – každé 2 mesiace)

Oprávnení žiadatelia: - zamestnávatelia – podnikateľské subjekty 

- obce a mestá  

- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo

 zriaďovateľom je VÚC

- neziskové organizácie 

- nadácie 

- občianske združenia

- miestne akčné skupiny

- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená 

Maximálna výška príspevku:  150 000 EUR. Maximálna suma NFP sa rovná počtu osôb z cieľovej skupiny 
vynásobené sumou 3 100 EUR.

Pri poskytovaní NFP sa uplatňuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a 
vzdelávania zamestnancov č. 1/2015.

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov

Oprávnenosť územia: menej rozvinutý región



Názov výzvy:   Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Cieľová skupina:

- NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace

- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov

Podmienky pre cieľovú skupinu:

- mladí ľudia so zdravotným postihnutím 

- mladí ľudia pred a po ukončení náhradnej starostlivosti (z detských domovov, krízových stredísk a pod.)

- mladí ľudia, ktorým bola poskytnutá výchova a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich 
opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia po ukončení starostlivosti v reedukačných 
zariadeniach

- mladí ľudia po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku

- mladí ľudia po výkone trestu odňatia slobody

- mladí ľudia bez prístrešia



Názov výzvy:   Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Oprávnené aktivity:

Programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých ľudí NEET s cieľom ich 
vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže, praxe a pod. 

Konkrétne: 

1. zavedenie špecifických programov na podporu zamestnávania mladých ľudí so zdravotným 

    postihnutím, a/alebo 

2. zavedenie programov osobitnej podpory zamestnávania mladých ľudí z oprávnenej cieľovej skupiny

Podaktivity: Príloha 13



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
 v náhradnom rodinnom prostredí

OP: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 15.03.2017 (interval kôl – každé 2 mesiace)

Oprávnení žiadatelia: - obce a mestá  

- združenia obcí

- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo

 zriaďovateľom je VÚC

- občianske združenia s udelenou akreditáciou

- neziskové organizácie s udelenou akreditácio

- nadácie s udelenou akreditáciou

- cirkvi a náboženské spoločnosti s udelenou akreditáciou

- štátne rozpočtové organizácie

- Slovenský Červený kríž

Minimálna výška príspevku: 25 000 EUR 

Maximálna výška príspevku:  500 000 EUR. 

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov

Oprávnenosť územia: menej aj viac rozvinutý región



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
 v náhradnom rodinnom prostredí

Cieľová skupina:
- deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom
    sektore

- subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oprávnené aktivity:

Povinná hlavná aktivita:

Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

V rámci povinnej aktivity je potrebné vykonávať minimálne jednu z podkativít 1 a 2.



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
 v náhradnom rodinnom prostredí

Podaktivita 1:

a) realizácia prípravy fyzických osôb, ktorí majú záujem stať sa pestúnmi alebo osvojiteľmi, na náhradnú 
rodinnú starostlivosť v rozsahu 26 hodín (hodina v zmysle výzvy znamená 60 minút) prostredníctvom 
individuálnej alebo skupinovej alebo kombinácie skupinovej a individuálnej prípravy, ktorá obsahuje 
posudzovanie spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na 
vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti 

b) realizácia prípravy fyzických osôb, ktorí majú záujem stať sa pestúnmi alebo osvojiteľmi, na náhradnú 
rodinnú starostlivosť prostredníctvom inovatívneho programu (nové inovatívne moduly prípravy) špecificky 
zameraného na prijatie ťažko umiestniteľných detí16 v rozsahu do 42 hodín v súlade s odbornou 
konzultáciou vykonanou medzi relevantnými subjektmi

c) aktualizácia prípravy – príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť sa aktualizuje, ak dôjde po skončení tejto 
prípravy k zmene pomerov na strane žiadateľa, ak od jej skončenia uplynú dva roky, ak žiadateľ nadviazal 
osobný vzťah s dieťaťom, ktorému je potrebné sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť a má záujem o 
sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s ďalším dieťaťom. Oprávnený rozsah aktualizácie prípravy 
je do 7 hodín v súlade s odbornou konzultáciou vykonanou medzi relevantnými subjektmi.



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
 v náhradnom rodinnom prostredí

Podaktivita 2

a) Vykonávanie odbornej pomoci na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa 
prostredníctvom:

• realizácie opatrení zameraných na prispôsobenie sa novej situácii v náhradnom rodinnom prostredí

• poskytovania sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva

• vykonania alebo zabezpečenia vykonania opatrení na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo 
rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa napr. sprevádzaním

• rozvoja práce s biologickým rodičom/rodinou dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti (bez osvojenia)

• inovatívnych opatrení so zameraním na starostlivosť o rodinu s ťažko umiestniteľným dieťaťom/deťmi 

Podaktivita 3

Cieľom podaktivity je poskytovanie supervízie zamestnancom žiadateľa pracujúcim s náhradnými rodinami, 
pripravujúcim žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť a realizujúcim prípravu detí na náhradnú rodinnú 
starostlivosť, max. 6 hodín mesačne za  subjekt (žiadateľ, resp.partner).

Supervízia je oprávnená iba ak sa realizuje minimálnej jedna z podaktivit 1 a 2.



Názov výzvy:     Výzva na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
    a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí 

OP: OP ĽZ
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 12.1.2017
Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 22.3.2017 (interval kôl: 2 mesiace )

Oprávnení žiadatelia: Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately

- štátne rozpočtové organizácie - obce a mestá, 
združenia obcí

- VÚC a právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je VÚC
- nezisková organizácia
- nadácia, občianske združenie
- cirkev a náboženská spoločnosť
- Slovenský Červený kríž

- Žiadateľ je akreditovaným subjektom podľa zákona 305/2005 Z.z. o SPODaSK

Oprávnenosť územia: menej aj viac rozvinutý región



Názov výzvy:   Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
 v prirodzenom rodinnom prostredí

Cieľová skupina:

- deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately,

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v 
neverejnom sektore, 

- subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oprávnené aktivity:

Povinná hlavná aktivita:

Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

V rámci povinnej aktivity je potrebné vykonávať minimálne jednu z podaktivít 1 a 2.



Názov výzvy:     Výzva na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
    a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí 

Oprávnenosť partnera: Oprávnenými partnermi sú subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti
 sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Povinná hlavná aktivita: Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
v prirodzenom rodinnom prostredí

Podaktivita 1

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom 
prostredí, zameraných na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický 
vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v zmysle § 11 zákona o 
SPODaSK, okrem mediácie

V zmysle tejto podaktivity je možné napr.:
- poskytovanie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie 

sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov
- organizovanie a realizácia programov zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v 

škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných 
problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch



Názov výzvy:     Výzva na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
    a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí 

Podaktivita 2

Vykonávanie vybraných výchovných opatrení (v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK  alebo 
zákona č. 36/2005 Z. z.). V zmysle tejto podaktivity je možné najmä:
• odborná diagnostika,
• výchovný alebo sociálny program a
• sociálne alebo iné odborné poradenstvo

Podaktivita 3

Vykonávanie výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov18 (§ 17, 
ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK) V rámci tejto podaktivity je moţná realizácia výchovných 
skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov vykonávaných
• ambulantnou formou,
• celodennou formou, alebo
• pobytovou formou



Názov výzvy:     Výzva na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
    a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí 

Podaktivita 4

Vykonávanie opatrení v zariadeniach zriadených na vykonávanie opatrení podľa § 45 a § 47 ods. 4 pís. 
a), b) zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK, okrem zariadení, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou 
formou (t.j. detské domovy, krízové strediská, resocializačné strediská).

Ciele podaktivít 1,2,3,4 musia byť v súlade s udelenou akreditáciou MPSVR SR, pričom musí byť 
zrealizovaný najmenej jeden z nasledujúcich bodov:
• novorealizované opatrenie/opatrenia,
• inovácia a aktualizácia programov,
• programy rozšírené o nové prvky opatrení pre klientov,
• rozšírenie o nové cieľové skupiny zapojené do realizovaných programov, zvýšenie dostupnosti 

opatrení,
• zvýšenie intenzity výkonu opatrení v rámci už realizovaných programov pre klientov



Názov výzvy:     Výzva na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
    a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí 

Podaktivita 5

Ide o individuálne a/alebo skupinové poskytovanie supervízie zamestnancom pracujúcim na dohodu 
vykonávanú mimo pracovného pomeru, vykonávajúcim prácu s dieťaťom a jeho rodinou.

Cieľom je zrealizovaná individuálna a/alebo skupinová supervízia, max. 6 hodín/mesiac/subjekt

(žiadateľ, resp. partner).



Názov výzvy:     Výzva na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
    a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí 

Minimálna výška príspevku: 25 000 EUR

Maximálna výška príspevku: 500 000 EUR

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov



Názov výzvy: Výzva a prekladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov 
stredných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy:         IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 

Typ výzvy:                         uzavretá

Dátum vyhlásenia:          21.12.2016

Dátum uzavretia:            28.02.2017

Oprávnení žiadatelia:

• organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy)

• subjekty verejnej správy (samosprávny kraj), a ostatné subjekty verejnej správy (stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja)

• mimovládne organizácie (nezisková organizácie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb 
v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ školy/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako 
poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)

• súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzické alebo právnické osoby, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)

Oprávnené miesto realizácie aktivity: menej aj viac rozvinutý región



Názov výzvy: Výzva a prekladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov 
stredných škôl na praktickom vyučovaní

Oprávnené aktivity:

a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre o praktické 
vyučovanie, 

o odborný výcvik, odbornú prax, 

o celoživotné vzdelávanie, 

o jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, 

o knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, 

na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej 
praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné 
úpravy, 

b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné 
úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, 

c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

o stredných odborných škôl, 

o centier odborného vzdelávania a prípravy, 

o stredísk odbornej praxe, 

o stredísk praktického vyučovania a 

o školského hospodárstva, 

súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre 
širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy , 



Názov výzvy: Výzva a prekladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov 
stredných škôl na praktickom vyučovaní

Oprávnené aktivity:

e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov o stredných odborných škôl, 

o centier   odborného vzdelávania a prípravy, 

o stredísk odbornej praxe, 

o stredísk praktického vyučovania, 

o školských hospodárstiev a 

o internátov.

Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi 
aktivít a) až c). Typ aktivity b) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v 
kombinácii s typmi aktivít a) a c).

Podporné aktivity:

•mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu

•výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená. 

Maximálna výška príspevku:  4 000 000 EUR. 

Pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom: 

• a), e) nesmie presiahnuť 4 000 000 EUR, 

• b), c), f), g) nesmie presiahnuť 3 800 000 EUR. 

• d), h) nesmie presiahnuť 3 600 000 EUR.

Dĺžka realizácie projektu:

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.



Názov výzvy: Výzva a prekladanie projektových zámerov na zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách

• Kód výzvy:         IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

• Typ výzvy:                         uzavretá

• Dátum vyhlásenia:          21.12.2016

• Dátum uzavretia:            28.02.2017

Oprávnení žiadatelia:

• Organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej 
správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)

• Obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hl. mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľa 
základnej školy, mestská časť  mesta Košice ako zriaďovateľa základnej školy),

• samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy, 

• mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej 
školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako 
zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v 
oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy). 

• subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba)

• oprávnenými sú a plnoorganizované základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení 
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve v platnom 
znení.

Oprávnené miesto realizácie aktivity: menej aj viac rozvinutý región

 



Názov výzvy: Výzva a prekladanie projektových zámerov na zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách

Oprávnené aktivity:

• a. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane 
slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, 

• b. obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, 

• c. obstaranie prírodovedných učební, 

• d. obstaranie polytechnických učební, 

• e. obstaranie IKT učební, 

• f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

• Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

 



Názov výzvy: Výzva a prekladanie projektových zámerov na zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách

Podporné aktivity:

• mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu

• výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu

Výška príspevku:

• Minimálna výška príspevku: nie je stanovená. 

• Maximálna výška príspevku:  200 000 EUR.  

• Pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom: 

• · a), f) nesmie presiahnuť 200 000 EUR, 

• · b), c), d), g), h), i) nesmie presiahnuť 190 000 EUR, 

• · e), j) nesmie presiahnuť 180 000 EUR.

• Celkové oprávnené výdavky (benchmark – t. j. smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) sú 
uvedené v podmienke č. 29 vo výzve na str. 14-15.

• Dĺžka realizácie projektu:

• Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.



Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zameraný na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Typ výzvy:                         otvorená

Dátum vyhlásenia:          22.11.2016

Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola: 15.02.2017 (interval 2 mesiacov)

Oprávnení žiadatelia:

• Osoby zapísané v OR SR

• Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Tieto osoby sú registrované na území SR a ku dňu predloženia ŽoNFP podnikajú kratšie ako 36 mesiacov.

Oprávnené územie: menej rozvinutý región



Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zameraný na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

• Oprávnené aktivity:

• Hlavné aktivity:

• Začatie a rozvoj podnikania MSP – predmetom hlavnej aktivity musí byť minimálne jedna 
z nasledovných činností: 

• Nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu žiadateľa

• Zavádzanie nástrojov elektronického podnikania

• Súčasne môže realizovať aj:

• - marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,

• - posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa 
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 

• - zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou 
nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou 
požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.).

• Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.

• Oprávnené odvetvia: str. 9 – 11 výzvy

• Projekt musí prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa v zmysle prílohy č. 16 ŽoNFP.



Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zameraný na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Financovanie projektu:
Max 60 % celkových oprávnených výdavkov predstavuje nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EFRR t .j. je 
potrebných 40 % vlastných alebo úverových zdrojov na projekt. V prípade najmenej rozvinutých okresov je 
podpora z EFRR 75 % a vlastné zdroje 25 %.
 
Podmienky týkajúce sa pomoci vyplývajú zo schémy de minimis.
 
Časová oprávnenosť realizácie projektu: 18 mesiacov + udržateľnosť projektu je 3 roky po ukončení realizácie 
projektu
 
Maximálna a minimálna výška príspevku:          
Minimálna výška príspevku: 30 000 Eur 
Maximálna výška príspevku:  200 000 EUR  



Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zameraný na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

• Typ výzvy:                         otvorená

• Dátum vyhlásenia:          22.11.2016

• Termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola: 15. 02. 2017 (interval kôl 2 mesiace)

• Oprávnení žiadatelia:

• Osoby zapísané v OR SR

• Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

• Tieto osoby sú registrované na území SR a ku dňu predloženia ŽoNFP podnikajú minimálne 36 
mesiacov.

Oprávnené územie: menej rozvinutý región



Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zameraný na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

• Oprávnené aktivity:

Hlavné aktivity:

• Začatie a rozvoj podnikania MSP – predmetom hlavnej aktivity musí byť minimálne jedna 
z nasledovných činností: 

• Nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu žiadateľa

• Zavádzanie nástrojov elektronického podnikania

Súčasne môže realizovať aj:

• - marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,

• - posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa 
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 

• - zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou 
nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou 
požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.).

Projekt musí prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa v zmysle prílohy č. 16 ŽoNFP.



Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zameraný na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

• Financovanie projektu:

• Max 50 % celkových oprávnených výdavkov predstavuje nenávratný finančný príspevok zo zdrojov 
EFRR t .j. je potrebných 50 % vlastných alebo úverových zdrojov na projekt. V prípade najmenej 
rozvinutých okresov je podpora z EFRR 65 % a vlastné zdroje 35 %.

• Podmienky týkajúce sa pomoci vyplývajú zo schémy de minimis.

• Časová oprávnenosť realizácie projektu: 12 mesiacov + udržateľnosť projektu je 3 roky po ukončení 
realizácie projektu

• Maximálna a minimálna výška príspevku:          

• Minimálna výška príspevku: 50 000 Eur 

• Maximálna výška príspevku:  200 000 EUR  



Ďakujem za pozornosť.

Informačno-poradenské centrum TTSK

033/5559652
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