
Najdôležitejšie informácie o výzve 

OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 „Krok za krokom“ 

 

 Stručný cieľ/zameranie výzvy 

Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva 

priamo v teréne. 

 Oprávnený žiadateľ 

 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a nezisková 

organizácia zriadená osobitným zákonom, 

 nadácia,  

 občianske združenie, 

 záujmové združenie právnických osôb, 

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

alebo mesto,  

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

zriaďovateľom je VÚC, 

 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. 

 Oprávnené aktivity 

Identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, 

sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení. 

 Očakávaný výsledok 

Identifikácia neaktívnych osôb, riešenie ich situácie a priblíženie k trhu práce. 

 Oprávnená cieľová skupina v zmysle OP ĽZ 

V súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 OP ĽZ sú oprávnenou cieľovou skupinou v čase vstupu 

do projektu : 

- neaktívne osoby. 

Pre účely tejto výzvy zaraďujeme do cieľovej skupiny neaktívnych osôb len osoby v zmysle 

§54 ods. 3 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t. j., citujeme: „b) fyzická 

osoba, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie, nie je zamestnancom, nevykonáva alebo 

neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť a sústavne sa nepripravuje na povolanie.“. 

Zároveň, pre účely tejto výzvy, do cieľovej skupiny neaktívne osoby nezaraďujeme tie osoby, 

ktoré dosiahli vzdelanie vyššie ako stredné odborné vzdelanie v zmysle  § 16 ods. 4 písm. b) 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Osoba z cieľovej skupiny je oprávnená aj počas jej prípadného zaradenia do evidencie úradu 

práce, zamestnania sa či zaradenia do vzdelávania a teda po akejkoľvek zmene jej statusu z 

neaktívnej na iný status, pokiaľ v čase vstupu do projektu bol jej status „neaktívna osoba“ v 

zmysle definície tejto podmienky tu hore. Zároveň je osoba z cieľovej skupiny oprávnená 

zúčastňovať sa na aktivitách projektu len do momentu jej odchodu z projektu. 

 Oprávnené výdavky 

Oprávnenými výdavkami sú: 

- mzdové výdavky na odborný personál vykonávajúci aktivitu výzvy a na 

riadiaci/projektový personál; 

- paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% oprávnených priamych 

nákladov na zamestnancov. Základňou pre výpočet paušálnej sadzby na pokrytie 

zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu sú mzdové výdavky. Pri aplikácii 



uvedenej paušálnej sadzby nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej 

kategórií výdavkov. Výdavky musia súvisieť s realizáciou projektu alebo musia byť 

nevyhnutné pre realizáciu projektu. 

 Financovanie 

Forma finančného príspevku – nenávratný finančný príspevok.  

Prostriedky EÚ sú prijímateľom poskytované systémom kombinácie zálohových platieb a 

refundácie.  

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 500 000 eur.  

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku: 5 000 eur. 

 Oprávnená dĺžka realizácie projektu 

Pre realizáciu projektov je oprávneným územím celé územie SR. 

 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 

 

adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sekcia fondov EÚ 

oddelenie posudzovania projektov zamestnanosti  

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

 

e-mail:  vyzvy@employment.gov.sk 

 

Žiadateľ pri komunikácii s poskytovateľom uvedie kód výzvy. 

 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.itms2014.sk/

