
 

 
 

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

 

 

vydáva 

Zmenu č. 1 k 

Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný  finančný príspevok 

 

 
Názov výzvy Krok za krokom 

Kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 

Cieľ výzvy 
Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného 

odborného poradenstva priamo v teréne 

1. Formálne náležitosti 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 8. REACT-EU 

Investičná priorita 

8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva 

Špecifický cieľ 

8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva  

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis 
Schéma pomoci de minimis na podporu reintegrácie na trh práce ohrozených 

skupín, č. DM SVHZ - 27/2021 

Fond Európsky sociálny fond – REACT-EU 

1.1 Poskytovateľ 

Názov 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len 

„Poskytovateľ“) 

 

Dátum vydania zmeny  01.07.2022 

Dátum účinnosti zmeny  07.07.2022 
 

 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je: 

1. Zvýšenie alokácie indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu. 

2. Aktualizácia Prílohy č. 4 Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov 
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K bodu 1: 

V časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 20 000 000 eur.  

 

sa mení na: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 25 000 000 eur.  

 

K bodu 2: 

Z dôvodu zosúladenia údajov merateľných ukazovateľov a iných údajov s Metodickým pokynom k číselníku merateľných ukazovateľov,                   

RO OP ĽZ aktualizoval prílohu č. 4 výzvy „Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov“. Zmeny predmetnej prílohy výzvy budú 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF zverejnené so sledovaním zmien na webovom sídle MPSVR SR. 

  

Popis a zdôvodnenie zmien  

Cieľom Zmeny č. 1 je zvýšenie alokácie finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vyššieho záujmu potenciálnych 

žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP a aktualizácia prílohy č.4 predmetnej výzvy.  

Zosúladenie s Metodickým pokynom k číselníku merateľných ukazovateľov dochádza z dôvodu zisteného nesúladu medzi niektorými údajmi 

prílohy výzvy s riadiacou dokumentáciou pričom nesúlad spočíva v chybách v písaní. Odstránenie chýb v písaní v tomto prípade nemá dopad na 

žiadateľov z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. Uvedená zmena nemá za následok 

rozšírenie alebo zúženie potenciálneho okruhu dotknutých žiadateľov a nemá za následok zasiahnutie do práv a povinností potenciálnych alebo 

zúčastnených žiadateľov v rámci výzvy keďže sa týka opravy chýb v písaní a to v texte týkajúceho sa implementácie výzvy. Zároveň táto zmena 

nemá dopad na prijímateľov a to aj z dôvodu už vydaného Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 1/2022 k implementácii výzvy Krok za krokom spolu 

s prílohami, účinného od 24.03.2022.  

Uvedené zmeny sú v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych    

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a menia výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok 

poskytnutia príspevku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


