
 

Výzva 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 
 

Stručný opis výzvy 

Hlavná aktivita a zámer výzvy 

Oprávnenými žiadateľmi tejto výzvy sú: 

 zamestnávatelia - podnikateľské subjekty 

 poskytovatelia sociálnych služieb 

 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú 
súčasne aj reprezentatívnou organizáciou  

 záujmové združenie právnických osôb, ktoré sú súčasne aj 
reprezentatívnou organizáciou 

 občianske združenia, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou 

 nadácie, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou 

Za reprezentatívnu organizáciu sa na účely tejto výzvy považuje organizácia, 
ktorá minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy:  

 je zaregistrovaná  

 vo svojej zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom 
dokumente uvádza činnosti so zameraním na osoby so zdravotným 
postihnutím 

V súlade so špecifickým cieľom 4.1.2 OP ĽZ sú oprávnenými cieľovými 
skupinami osoby so zdravotným postihnutím (podľa Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím). 

Povinnou aktivitou každého projektu je: 

Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií 
pre osoby so zdravotným postihnutím 

Povinná aktivita projektu sa skladá z 3 podaktivít. 

V rámci každej ŽoNFP sú povinné všetky podaktivity! 

Podaktivita 1: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, 
aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným 
postihnutím v spoločnosti 

Podaktivita 2: Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou 
Podaktivita 3: Prezentácia na domácom trhu 

Na účely tejto výzvy sa pod jednotlivými výrazmi/technológiami rozumie: 

 Aplikácia – je softvér vytvorený špeciálne pre mobilné telefóny, tablety 
a pod., pracujúci na mobilných platformách.  

 Softvér – je súhrn všetkých programov pracujúcich na operačných 
systémoch, ktoré sa dajú použiť na osobných počítačoch, notebooku 
a pod. Medzi softvér zaraďujeme napr. operačné systémy, ovládače 
zariadení, textové editory, kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, 
aplikácie na prehrávanie multimédií a podobne. 

 Zariadenie – je akýkoľvek prístroj, nástroj, mechanizmus alebo 
pomôcka, ktorá zlepšuje podmienky inklúzie osôb so zdravotným 
postihnutím do spoločnosti. 

Kombinácia jednotlivých typov technológii v rámci jednej ŽoNFP je prípustná. 

Prijímateľ deklaruje oprávnenosť výdavkov splnením podmienok určených vo 
výzve a to: 

dokladovaním oprávnených personálnych výdavkov prostredníctvom 
dokladov o výkone  činnosti  zamestnanca v súlade s pracovnou  náplňou 



 

a pracovnou zmluvou/dohodou o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru: pracovným výkazom, výplatnou páskou, dokladom 
o úhrade - výpisom z bankového účtu, dokladovaním mzdovej politiky za 
posledných 12 mesiacov 

a súčasne  
predložením osvedčenia vydaného minimálne jednou reprezentatívnou 
organizáciou (dokument preukazujúci funkčnosť a účelnosť zariadenia, 
aplikácie, softvéru – príloha č.14 výzvy) a záverečnou správou o pilotnom 
odskúšaní (príloha č. 13 výzvy). Ak je žiadateľom reprezentatívna 
organizácia, osvedčenie musí byť vydané inou reprezentatívnou 
organizáciou (výsledok podaktivity 2) 

a súčasne  
preukázaním splnenia podmienok podaktivity 3, a to: 

 web stránka/podstránka o výrobku (v čase preplácania výdavkov, 
najneskôr do 3 mesiacov od začiatku realizácie projektu)  

 a  

 minimálne 1x účasť na výstave alebo zorganizovanie minimálne 
1 informačného seminára s účasťou minimálne 3 reprezentatívnych 
organizácií za účelom prezentácie výrobku. 

Finančné prostriedky na výzvu 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje 
Európskej únie je 1 977 000,- EUR na celé územie Slovenskej republiky. 

Maximálna celková výška príspevku podľa typu technológie: 

Aplikácia   20 000 € 
Softvér   50 000 € 
Zariadenie (pomôcka)   100 000 € 

Minimálna výška NFP sa rovná sume                 5 000 €  
Maximálna výška NFP sa rovná sume            100 000 €  

Zároveň platí, že minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov a nesmie 
presiahnuť dĺžku realizácie projektu 48 mesiacov. 

Ďalej platí, že na všetky žiadosti v rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP 
uplatňuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, 
zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015).  

To znamená, že: „celková výška pomoci de minimis, ktorá je poskytnutá 
jedinému podniku nepresiahne 200 000 € v priebehu obdobia troch fiškálnych 
rokov“ a splnenie ďalších podmienok v zmysle uvedenej schémy. 

Oprávnené skupiny výdavkov 

521 – Mzdové výdavky – personálne výdavky súvisiace s plnením cieľov 
jednotlivých podaktivít (podrobnejšie popísané vo výzve, v časti 2.4) 

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 Slovenskej 
republiky, t.j. menej rozvinuté regióny a viac rozvinuté regióny. 

Žiadateľ je povinný realizovať aktivity projektu výlučne v prospech 
oprávneného územia. 

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy 

Termín uzavretia 1. kola – 28.02.2018 
Termín uzavretia 2. kola – 16.07.2018 
Termín uzavretia 3. kola – 01.10.2018 
Termín uzavretia 4. kola – 14.01.2019 
Počas obdobia vyhlásenia výzvy je žiadateľ oprávnený podať viaceré ŽoNFP 
na rozličné návrhy nových inovatívnych technológii. 

 


