
VÝZVY 2020 OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE PRE 

PRIORITNÚ OS 2,3,4 PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTAČNEJ 

AGENTÚRY MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

IA MPSVR SR momentálne nemá otvorené žiadne výzvy v príprave sú nižšie uvedené výzvy. 

Informácie o pripravovaných výzvach budú doplnené na www.ia.gov.sk/sk/aktuality  

Krok za krokom 

Prioritná os 2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Špecifický cieľ 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k 

NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce 

Prioritná os 3. Zamestnanosť 

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s 

osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a 

zdravotne postihnuté osoby 

Plánuje sa aplikácia schémy štátnej pomoci subjektom všeobecného hospodárskeho záujmu. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 20 000 000,- EUR, 

rozdelená na 10 000 000,- EUR pre prioritnú os 2 a na 10 000 000,- EUR pre prioritnú os 3. 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: 

- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec 

alebo mesto,  

- občianske združenia, 

- cirkevné organizácie, 

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové 

organizácie zriadené osobitným zákonom 

Hlavná aktivita/cieľ:  

Sprevádzanie, vedenie a podpora pri riešení osobných a profesionálnych prekážok osôb z CS 

k vstupu a k zotrvaniu na trhu práce. 

Oprávnené územie: menej rozvinutý región (MRR). 

Časová oprávnenosť:  

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov. 

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov.  

http://www.ia.gov.sk/sk/aktuality


Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí 

ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2  

Prioritná os 4. Sociálne začlenenie 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb 

v spoločnosti, vrátane na trhu práce  

Plánuje sa aplikácia schémy štátnej pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, 

zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015). 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 5 000 000,- EUR, z toho 3 

000 000,- EUR je vyhradených pre MRR a 2 000 000,- € pre VRR. 

 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: 

- Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  

- štátne rozpočtové, príspevkové a preddavkové  organizácie 

- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec 

alebo mesto, združenia miest a obcí  

- VÚC  a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo 

zakladateľom je VÚC  

- poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany 

detí a o sociálnej kurately  

- občianske združenia, miestne akčné skupiny, nadácie, neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným 

zákonom, cirkevné organizácie 

- záujmové združenie právnických osôb  

- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty  

- subjekty sociálnej ekonomiky 

Hlavná aktivita/cieľ:  

Účelom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť 

ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou 

a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich 

života. Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou 

a/alebo sociálnym vylúčením. 

Oprávnené územie: menej rozvinutý región (MRR), viac rozvinutý región (VRR). 

Časová oprávnenosť:  

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 7 mesiacov. 

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.  



Podpora vytvárania flexibilných foriem starostlivosti o deti  

Prioritná os 3. Zamestnanosť 

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť 

zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien 

Plánuje sa aplikácia schémy štátnej pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, 

zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 3 000 000,- EUR. 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: 

- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 

- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec 

alebo mesto 

- združenia miest a obcí 

- VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo 

zriaďovateľom je VÚC 

- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, 

výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie 

- občianske združenie 

- miestne akčné skupiny 

- nadácie 

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové 

organizácie zriadené osobitným zákonom 

- záujmové združenie právnických osôb 

- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty 

Hlavná aktivita/cieľ:  

Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života 

(jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v  oblasti služieb starostlivosti o 

deti s dôrazom na inovatívne prístupy, vrátane podnikov v širšom priestore sociálnej 

ekonomiky. Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie podpora flexibilných 

foriem starostlivosti o deti s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života.  

Oprávnené územie: menej rozvinutý región (MRR), viac rozvinutý región (VRR) 

Časová oprávnenosť:  

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov. 

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov. 


