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Ministerstvo má nový operačný program
V novom programovom období pôjde z Operačného programu Ľudské zdroje najviac peňazí na podporu zamestnanosti.
 
Európska komisia schválila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020. „Objem finančných prostriedkov pre
budúci program je neporovnateľne vyšší. Starý program predstavoval objem prostriedkov vo výške 1,1 miliardy eur a 2,6 miliardy eur predstavuje nový operačný program
Ľudské zdroje," vyčíslil minister Ján Richter.

Navýšenie súvisí aj so zmenou štruktúry programu, ktorý v novom programovom období zastrešuje okrem oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie aj vzdelávanie a
komplexnú podporu marginalizovaných rómskych komunít. Na Operačnom programe Ľudské zdroje tak budú spolupracovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Ministerstvo vnútra SR. „Zahrnutie viacerých oblastí podpory pod jeden operačný program vytvára predpoklad pre lepšiu previazanosť politík, a tým aj ich väčšiu
účinnosť. Ako príklad môžeme uviesť vzdelávanie, ktoré má priamu väzbu na následné uplatnenie na trhu práce, alebo podporu marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je
previazaná s oblasťou sociálneho začleňovania,“ priblížil Ján Richter.

 

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle
 

 

/sk/podrobnosti-cookies/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
/
/
/sk/
/sk/
/sk/informacie-media/
/sk/informacie-media/aktuality/
javascript:decodeEmail('ks!vog!tnemyolpme~bew')
/sk/informacie-web-sidle.html

	
	Vážime si vaše súkromie

	Ministerstvo má nový operačný program

