
 
 
 

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 
Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so 
zdravotným postihnutím 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

Investičná priorita 
4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a 
aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti 

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

Schéma štátnej pomoci/Schéma 

pomoci de minimis 

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS  
na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov 

(schéma DM č. 1/2015) 

Fond Európsky sociálny fond 

1.1 Poskytovateľ 

Názov 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

Adresa 
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

Doručovacia pošta: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava 

  

Dátum vydania zmeny 05.04.2018 

Dátum účinnosti zmeny 05.04.2018 



 
 
Cieľ zmeny 

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

len „výzva“) je:  

1. nahradenie prílohy č. 11 - Rozpočet projektu,  

2. úprava znenia výzvy v časti 2.4 – Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,  

3. úprava znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 25 v časti: Spôsob overenia/Forma preukázania 

splnenia podmienky poskytnutia príspevku, 

4. úprava znenia výzvy v časti 6 – Prílohy výzvy. 

 
 
K bodu 1: 

 

 Príloha č.11 – Rozpočet projektu 
 
Pôvodná príloha: Príloha č. 11 – Rozpočet projektu sa nahrádza upravenými prílohami: Príloha č. 11a – 
Rozpočet projektu (s určením pre maximálne jednu technológiu jedného typu) a Príloha č. 11b – Rozpočet 
projektu (s určením pre viaceré technológie jedného typu) 
 

K bodu 2: 

 

 V časti. 2.4 (Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu) 
 

pôvodný text:  
 

Žiadateľ vypĺňa rozpočet, ktorý je prílohou výzvy č. 11 a nie rozpočet, ktorý je súčasťou Príručky pre žiadateľa. 
Každý výdavok v rozpočte je automaticky členený v pomere VRR = 11,16% a MRR = 88,84%. 
 

sa mení na: 

Žiadateľ vypĺňa rozpočet, ktorý je súčasťou prílohy výzvy č. 11a alebo č.11b a nie rozpočet, ktorý je súčasťou 
Príručky pre žiadateľa. V prípade, že v rámci jednej ŽoNFP je požadovaná maximálne jedna technológia jedného 
typu, žiadateľ vypĺňa rozpočet projektu č. 11a. V prípade, že v rámci jednej ŽoNFP sú požadované viaceré 
technológie jedného typu, žiadateľ vypĺňa rozpočet projektu č. 11b. Každý výdavok v rozpočte je automaticky 
členený v pomere VRR = 11,16% a MRR = 88,84%. 

 
pôvodný text: 

Podaktivita 2: 
- personálne výdavky na osobu koordinujúcu pilotné odskúšanie max. CCP 1772 € alebo 12,37 € na hodinu, 
maximálna oprávnená výška odmeňovania závisí od dosiahnutého vzdelania a je rovnaká ako v podaktivite 1 

- dokladuje sa okrem vyššie uvedeným spôsobom dokladovania personálnych výdavkov aj záverečnou správou o 

pilotnom odskúšaní (príloha č. 13 výzvy) a osvedčením (príloha č. 14 výzvy) 
 
Podaktivita 3: 
- personálne výdavky na výrobu/úpravu webstránky, zorganizovanie infoseminára, účasť na výstave – max. CCP 
1772 € alebo 12,37 € na hodinu, maximálna oprávnená výška odmeňovania závisí od dosiahnutého vzdelania a je 
rovnaká ako v podaktivite 1 
- dokladuje sa okrem vyššie uvedeným spôsobom dokladovania personálnych výdavkov aj existenciou web 
stránky/podstránky a fotodokumentáciou účasti na výstave alebo infoseminári, informáciou o účasti na webe 

 
 

 

 



 
 

sa mení na: 

Podaktivita 2: 
- personálne výdavky na osobu koordinujúcu pilotné odskúšanie max. CCP 1772 € a zároveň max. 12,37 € na 
hodinu, maximálna oprávnená výška odmeňovania závisí od dosiahnutého vzdelania a je rovnaká ako v podaktivite 
1 
- dokladuje sa okrem vyššie uvedeným spôsobom dokladovania personálnych výdavkov aj záverečnou správou o 
pilotnom odskúšaní (príloha č. 13 výzvy) a osvedčením (príloha č. 14 výzvy) 
 
Podaktivita 3: 
- personálne výdavky na výrobu/úpravu webstránky, zorganizovanie infoseminára, účasť na výstave – max. CCP 
1772 € a zároveň max. 12,37 € na hodinu, maximálna oprávnená výška odmeňovania závisí od dosiahnutého 
vzdelania a je rovnaká ako v podaktivite 1 
- dokladuje sa okrem vyššie uvedeným spôsobom dokladovania personálnych výdavkov aj existenciou web 
stránky/podstránky a fotodokumentáciou účasti na výstave alebo infoseminári, informáciou o účasti na webe 
 

 

pôvodný text: 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (Nariadenie č. 1304/20136, čl. 14 ods.2)1 

V zmysle všeobecného  nariadenia, a následne v zmysle Nariadenia č. 1304/2013 čl. 14 ods. 2 sa 

stanovuje paušálna sadzba do výšky 40% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov pre tento projekt.  

 

sa mení na: 

 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (Nariadenie č. 1304/20136, čl. 14 ods.2) 

V zmysle všeobecného nariadenia, a následne v zmysle Nariadenia č. 1304/2013 čl. 14 ods. 2 sa stanovuje 

paušálna sadzba vo výške 40% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov pre tento projekt. 

 
K bodu 3: 
 

 V podmienke č. 25 (Maximálna a minimálna výška príspevku),časť: Spôsob overenia/Forma 

preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku  

pôvodný text: 

Forma preukázania/ spôsob overenia: bod 11 ŽoNFP a Rozpočet projektu – príloha č.11 
 

sa mení na: 

 

Forma preukázania/ spôsob overenia: bod 11 ŽoNFP a Rozpočet projektu – príloha č. 11a alebo príloha č. 11b 

 

 
K bodu 4: 

 

 V časti 6 – Prílohy výzvy   

 

pôvodné znenie prílohy č. 11: 

11. Rozpočet projektu 

 
sa mení na: 

                                                           
61

 Nariadenie Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o 

zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 



 
 

11a – Rozpočet projektu (maximálne jedna technológia jedného typu) 
11b – Rozpočet projektu (viaceré technológie jedného typu) 

 

 

 
 
Popis a zdôvodnenie zmien 

1. Z dôvodu uplatňovania jednotného postupu pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v 
rámci výzvy a zabezpečenia korektného výpočtu pro rata medzi menej rozvinutým regiónom a viac 
rozvinutým regiónom sa príloha výzvy č. 11 „Rozpočet projektu“ nahradila prílohou č. 11a – Rozpočet 
projektu (s určením pre maximálne jednu technológiu jedného typu) a prílohou č. 11b – Rozpočet 
projektu (s určením pre viaceré technológie jedného typu). Uvedenou zmenou sa prihliada aj na to, že 
údaje v štruktúre pro rata je potrebné zaznamenávať aj do aplikácie ITMS2014+. 
 
Upravené prílohy rozpočtu zohľadňujú zaokrúhľovanie, ktoré je pri aplikácii pro rata nastavené v 
prospech menej rozvinutého regiónu (Priloha_c_11a_Rozpocet_projektu; 
Priloha_c_11b_Rozpocet_projektu_multi), ako zároveň aj automatické prednastavenie vzorcov 
v jednotlivých hárkoch. 
 

V rámci oprávnenej skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky je znenie stanovenia maximálnych sadzieb 
spresnené a zosúladené so znením stanovenia maximálnych sadzieb v podaktivite 1. 

V rámci oprávnenej skupiny výdavkov 903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je znenie 
výzvy zosúladené s exaktným stanovením paušálnej sadzby v prílohe výzvy č. 11, nahradenej prílohou č. 
11a a prílohou č. 11b. 

 
2. Ide o zmenu dotknutej časti, ktorá vyplýva zo zmeny zdôvodnenej v bode 1. 

 

3. Ide o zmenu znenia podmienky, ktorá vyplýva zo zmeny zdôvodnenej v bode 1. 

 

4. Ide o zmenu dotknutej časti, ktorá vyplýva zo zmeny zdôvodnenej v bode 1. 

 
Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 sa 
vzťahuje na ŽoNFP predložené pred Zmenou č. 1 výzvy, o ktorých Poskytovateľ ešte nerozhodol do dátumu 
nadobudnutia účinnosti Zmeny č. 1.  
 

   
 


