
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 

Názov výzvy 
Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom 

zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 

 

Stručný opis výzvy 

Cieľ výzvy, oprávnenosť aktivít 

realizácie projektu 

Cieľ výzvy – podporiť: 

- inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a 

- zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a 

sociálneho vylúčenia,  

ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu miery sociálneho 

začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti. 

 

Časová oprávnenosť aktivít projektu:  

- najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť  

 

Oprávnené typy aktivít projektu v zmysle OP ĽZ: 

Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za 

účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených 

Podaktivita 1: Overovanie návrhu  

- cieľ – overovanie každého predloženého návrhu realizovaného v oblasti 

riešenia znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia za účelom zvýšenia 

aktívnej participácie ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 

na riešení svojej nepriaznivej životnej situácie;  

- realizácia minimálne 1 návrhu inovatívneho charakteru v oblasti riešenia 

znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia, a to zameraný najmä na:  

• zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho 

vylúčenia alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo novú odbornú činnosť 

na komunitnej úrovni,  

• nové opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni. 

Príklady návrhov:  

- preventívne aktivity zamerané na predchádzanie vysťahovaniu a udržanie si 

bývania v prípade ľudí ohrozených stratou bývania;  

- zefektívnenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom 

osobitného príjemcu s cieľom zamerať sa na zvýšenie finančnej gramotnosti 

a zodpovednosti príjemcov pomoci v hmotnej núdzi pri účelnom využívaní 

poskytovaných prostriedkov; 

- zefektívnenie aktivít potrebných pre nárok na plnú výšku dávky v hmotnej 

núdzi a/alebo na aktivačný príspevok v systéme pomoci v hmotnej núdzi; 

- prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so 

systémom sociálnych služieb v oblasti prípravy osamostatňovania sa, 

osamostatnenia sa mladého dospelého a integrácie fyzickej osoby do 

spoločnosti s podporou sociálnych služieb; 

- prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so 

systémom sociálnych služieb v oblasti integrácie fyzickej osoby do 

spoločnosti s podporou sociálnych služieb po ukončení náhradnej osobnej 

starostlivosti a pestúnskej starostlivosti; 

- podpora rodinám, ktoré sa starajú o zdravotne postihnuté deti a/alebo osoby 

so zdravotným postihnutím za účelom podpory plnenia funkcií rodiny 

a predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodinách; 



 

- programy zamerané na aktivizáciu osôb po ukončení výkonu trestu odňatia 

slobody a zvýšenia možností uplatnenia sa na trhu práce s možným 

prepojením na APTP; 

- inovatívne formy manželského a rodinného poradenstva (napr. poskytovanie 

sociálneho, psychologického, právneho, ekonomického a iného poradenstva 

na jednom mieste).  

Podaktivita 2: Externá evaluácia  

- cieľ – odborné hodnotenie každého návrhu v rámci projektu počas jeho 

overovania zo strany externého hodnotiteľa; 

- realizácia – externým hodnotiteľom na základe vykonania min. 6 návštev na 

mieste počas realizovania overenia a spracovania nezávislej hodnotiacej 

správy.  

 

Výstupy projektu 

Podaktivita 1:  

- dokladovanie výkonu činnosti zamestnanca v súlade s pracovnou náplňou 

a pracovnou zmluvou a 

- vypracovanie a zverejnenie informácie o priebehu realizácie projektu. 

Podaktivita 2: 

- dokladovanie výkonu činnosti externého hodnotiteľa a 

- predloženie výkazu výkonu návštev počas realizácie projektu na mieste a 

- vypracovanie a zverejnenie nezávislej hodnotiacej správy. 

Finančné prostriedky a uplatňovanie 

schémy štátnej pomoci/pomoci de 

minimis 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje 

Európskej únie, t.j. za Európsky sociálny fond, je 15 000 000,- EUR, z toho:  

- 3 645 000 EUR pre viac rozvinutý región (Bratislavský samosprávny kraj) a  

- 11 355 000,- EUR pre menej rozvinuté regióny (celé územie Slovenskej 

republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja). 

 

Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len jednu ŽoNFP pre MRR a/alebo 

jednu ŽoNFP pre VRR. 

 

Minimálna výška príspevku: 35 000,- EUR 

Maximálna výška príspevku: 300 000,- EUR 

 

Pri poskytovaní NFP sa uplatňuje SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu 

sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM 

č. 1/2015). 

Oprávnené skupiny výdavkov 

521 – Mzdové výdavky  

- zamestnanec podľa typu dosiahnutého vzdelania; 

- externý hodnotiteľ 

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania  

- výdavky na riadenie projektu (vzniknuté na základe pracovnoprávneho 

vzťahu) vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na 

zamestnancov v rámci projektu 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu  

- vo výške 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na 

zamestnancov v rámci projektu 

Oprávnené miesto realizácie projektu 

Oprávnené územie pre realizáciu projektu: celé územie SR.  

Pozn.:  

Posudzovanie územnej oprávnenosti: rozhodujúce územie uvedené 

v akreditácii, pričom v prípade aktivít, na ktoré sa akreditácia nevzťahuje, je 

rozhodujúcim územím miesto výkonu aktivity. 



 

Špecifikum výzvy 

Podmienka poskytnutia príspevku č. 50 „Podmienka zefektívnenia 

súčasných a zavedenia nových nástrojov“: 

- doručenie Žiadosti o stanovisko k inovatívnosti návrhu/návrhov* vecnému 

útvaru MPSVR SR (sekcia sociálnej a rodinnej politiky), ktorý vypracuje 

stanovisko k inovatívnosti každého návrhu v rámci navrhovaného projektu 

do 15 pracovných dní od jej doručenia; 

- predloženie kladného stanoviska k inovatívnosti každého návrhu v rámci 

navrhovaného projektu.  

 

*Pozn.: Žiadateľ musí požiadať o vypracovanie stanoviska najneskôr 30 kalendárnych 

dní pred uzavretím výzvy. 

Typ výzvy – termín uzavretia výzvy uzavretá výzva (t.j. nie sú stanovené hodnotiace kolá) – 02.04.2018  

 


