
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 

Názov výzvy 
Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným 

postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 

 

Stručný opis výzvy 

Hlavná aktivita a zámer výzvy 

Hlavná aktivita v rámci tejto výzvy je vzdelávať zástupcov a zamestnancov 

organizácií zastupujúcich a reprezentujúcich záujmy osôb so zdravotným 

postihnutím: 

- v oblasti postupov tvorby a prípravy legislatívy SR týkajúcej sa práv 

osôb so zdravotne postihnutím,  

- v oblasti Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím a jeho uplatňovanie v SR a  

- v oblasti iných právne záväzných medzinárodných dokumentov 

zameraných na práva osôb so zdravotným postihnutím, 

tak aby boli relevantnými partnermi vlády SR pri tvorbe a posudzovaní 

legislatívnych aj nelegislatívnych materiálov. 

  

Vzdelávať zainteresovaných podľa predchádzajúcej vety prispieva 

k lepšiemu presadzovaniu a uplatňovaniu potrieb osôb so zdravotným 

postihnutím v podmienkach SR za účelom zvyšovať sociálne začlenenie 

týchto osôb. 

Finančné prostriedky na výzvu 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje 

Európskej únie, t.j. za ESF, je 500 000,- EUR, z toho 400 000,- EUR na 

menej rozvinuté regióny a 100 000,- EUR na viac rozvinuté regióny (Každý 

výdavok v rozpočte žiadateľ člení v pomere MRR = 88,84% a VRR=11,16%).  

 

Maximálna výška príspevku: 25 000 EUR. 

Oprávnené skupiny výdavkov 

521 – Mzdové výdavky - Lektor / Tlmočník posunkovej reči / Asistent lektora. 

 

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania - Výdavky na riadenie 

projektu 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. 

Opravné miesto realizácie 
Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR, t.j. viac 
rozvinuté regióny aj menej rozvinuté regióny. 

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy 

Termín uzavretia 1. kola – 08.09.2017  

Termín uzavretia 2. kola – 30.11.2017  

Termín uzavretia 3. kola – 31.01.2018 

 


