
 
 
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje 

 
vydáva 

Zmenu č. 2 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 20.06.2018 

Dátum účinnosti zmeny 20.06.2018 



 
 
Cieľ zmeny 

Cieľom  Zmeny č. 2 (ďalej len „zmena“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „výzva“) je: 

1. navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu, 

2. zmena termínu uzavretia 2. a 3. kola výzvy. 

K bodu 1: 
 

 V časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje Európskej únie: 

1 000 000€ 

sa mení na indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje Európskej únie: 

1 977 000€ 

K bodu 2: 

 V časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

Termín uzavretia 2.kola – 29.06.2018 

Termín uzavretia 3.kola – 31.08.2018 

sa mení na: 

Termín uzavretia 2.kola – 16.07.2018 

Termín uzavretia 3.kola – 01.10.2018 

 
Popis a zdôvodnenie zmien 

Cieľom zmeny č. 2 je navýšenie alokácie  finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu 
vyššieho záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP. Z dôvodu optimalizácie časového 
priestoru na predkladanie žiadosti o NFP mení termín uzavretia 2. kola predmetnej výzvy na 16.07.2018 a termín 
uzavretia 3. kola na 01.10.2018.   
 
Uvedené zmeny sú v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a menia výzvu 
spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

 
 

 
 

 
   
 


