
Najdôležitejšie informácie o výzve  

OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových 

nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym 

vylúčením 2“  

 

 Stručný cieľ/zameranie výzvy 

Identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie 

riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením 

do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života (ďalej len „návrhy“) prostredníctvom 

dopytovo orientovaných projektov. Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými 

chudobou a/alebo sociálnym vylúčením. 

 Oprávnení žiadatelia 

 Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  

 štátne rozpočtové a príspevkové organizácie  

 obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto  

 združenia miest a obcí  

 VÚC  a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC  

 poskytovatelia sociálnych služieb  

 subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately  

 občianske združenia  

 miestne akčné skupiny  

 nadácie  

 záujmové združenie právnických osôb  

 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené 

osobitným zákonom 

 registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická 

osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 

 zamestnávatelia  

  subjekty sociálnej ekonomiky 

 Oprávnené aktivity  

Hlavná aktivita každého projektu „Podpora inovácie nástrojov“ sa skladá z dvoch povinných podaktivít, ktorých 

realizácia je vzájomne previazaná. 

Podaktivita 1 -  Pilotné overovanie návrhu   

Ide o pilotné overovanie jedného návrhu, ktorý bude realizovaný v oblasti riešenia znižovania chudoby a/alebo 
sociálneho vylúčenia za účelom zvýšenia aktívnej participácie ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym 
vylúčením. Návrh musí spĺňať podmienku inovatívnosti. Informácie k inovatívnosti návrhu projektu, t.j. čo sa 
považuje za inovatívnosť, resp. zefektívnenie alebo rozšírenie súčasných nástrojov a zavedenie nových nástrojov 
pre účely tejto výzvy, je bližšie špecifikované v prílohe č. 9 výzvy.  
Rámcovým dokumentom pre oblasť výzvy je Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja 
proti chudobe1.  
Návrh musí byť zameraný na:  

a) zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení/služieb v oblasti chudoby a/alebo sociálneho 
vylúčenia, alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni, 
alebo 
b) zavedenie nového opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.  

                                                 
1 http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/boj-proti-chudobe/  

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/boj-proti-chudobe/


Minimálna dĺžka realizácie podaktivity je 6 mesiacov.  
 

Podaktivita 2  - Evaluácia návrhu 

Žiadateľ je povinný zabezpečiť si externého odborného hodnotiteľa, ktorý vykoná evaluáciu pilotného overovania 
návrhu. Spôsob  výkonu evaluácie:  

 vykonanie návštev zo strany externého odborného hodnotiteľa priebežne počas realizácie pilotného 
overovania  návrhu, na mieste jeho realizácie a najmenej 6-krát v celkovom rozsahu maximálne 48 hodín  

  a  

 spracovanie Evaluačnej správy (v zmysle prílohy  č. 11 výzvy), v rozsahu maximálne 20 hodín.  
 

Upozornenie - výzva nepodporuje aktivity, ak: 

- pozostávajú výlučne z publikačnej a prednáškovej činnosti,  

- pozostávajú výlučne z poskytovania skupinovej poradenskej činnosti a/alebo vzdelávania, 

- opatrenie alebo služba, ktoré sú už zadefinovane a realizované v zmysle platnej legislatívy v sociálnej oblasti 

a ich nedostatkovosť vyplýva napríklad z dôvodu chýbajúcich disponibilných finančných zdrojov, 

- opatrenia alebo služby sú alebo už boli podporené v rámci štrukturálnych fondov alebo z finančných 

prostriedkov iných verejných zdrojov v rámci súčasného a/alebo predchádzajúceho programového obdobia 

a zároveň návrhom nebudú zefektívnené, 

- ide o tvorbu koncepčných dokumentov (napr. metodík, príručiek, štandardov, analýz),   

- ide o budovanie a zvyšovanie odborných kapacít žiadateľa, ktoré neprispievajú k inovácii/zefektívneniu 

súčasných nástrojov alebo zavedeniu nových nástrojov /opatrení alebo služieb. 

 

 Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ   

 NEET do 30 rokov 

 neaktívne osoby  

 rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny  

 občan so zdravotným postihnutím  

 príslušníci a obyvatelia z MRK  

 jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením  

 deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby  

 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie  

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

sociálnej kurately.  

 Oprávnené výdavky 

 Mzdové výdavky odborného personálu hlavnej aktivity (t.j. podaktivity 1. a 2.) 

 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1) 

 Financovanie 

Forma finančného príspevku – nenávratný finančný príspevok. 

Prostriedky EÚ/ESF z REACT-EÚ sú prijímateľom poskytované systémom kombinácie zálohových platieb 

a refundácie.  

 Oprávnené miesto realizácie projektu 

Celé územie SR.  

 Oprávnená dĺžka realizácie projektu 

Minimálna  dĺžka realizácie projektu:   7 mesiacov. 

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov. 

 Dátum uzavretia výzvy 

V prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  alebo  z dôvodu nedostatočného dopytu zo 

strany potenciálnych žiadateľov. 

Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle www.employment.gov.sk a 

www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy. 



 Kontaktné údaje 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Sekcia fondov EÚ 

Odbor posudzovania projektov SF EÚ - oddelenie posudzovania projektov sociálneho začlenenia 

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

e-mail: vyzvy@employment.gov.sk 

Kontaktné údaje na spoločné webové sídlo Informačno-poradenských centier pre EŠIF,  ktoré poskytujú odborné 

poradenstvo pre žiadateľov: https://euroinfo.sk/ 

Žiadateľ pri komunikácii s poskytovateľom uvedie kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02. 

 


