
 

 

 

 

OZNÁMENIE 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské 

zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok, predložených v 

rámci 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s 

kódom OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 zameranej na podporu ľudí bez domova pri zmene ich sociálnej 

situácie a pomoci im začleniť sa do spoločnosti, presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku 

finančných prostriedkov vyčlenených pre menej  rozvinuté regióny. Dopyt žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok pre viac rozvinutý región aktuálne dosiahol cca. 89 % indikatívnej výšky 

vyčlenených finančných prostriedkov. Stav finančných prostriedkov po schválení žiadostí o NFP v 1. 

kole výzvy a po odpočítaní sumy žiadaných NFP v 2. kole  je uvedený v tabuľke.  

OP ĽZ 2021/4.1.1/01  
Alokácia na 

výzvu  
Zdroje EÚ 

Schválené NFP 
Zdroje EÚ 

1.kolo 

Žiadané NFP 
Zdroje EÚ 

2.kolo 

Disponibilný  
zostatok 
alokácie 

Výzva 3 800 000,00 € 1 507 966,61 € 2 740 143,31 € -448 109,92 € 

VRR 1 300 000,00 € 328 235,12 € 830 273,18 € 141 491,71 € 

MRR 2 500 000,00 € 1 179 731,50 € 1 909 870,13 € -589 601,63 € 

*Upozorňujeme na skutočnosť, že výsledná suma schválených žiadostí o NFP sa môže líšiť. 

Disponibilná alokácia po 2. kole výzvy 

 

           Zdroj: ITMS2014+ 

 Disponibilný zostatok alokácie zohľadňuje schválenú sumu v 1. kole a žiadanú sumu v 2.kole v predložených 
žiadostiach o NFP, táto suma sa môže líšiť od sumy schválených žiadostí o NFP. 

 

Z tohto dôvodu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzatvára výzvu ku dňu 4.6.2021.  
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