Prioritná os č. 5 Integrácia marginalizovaných
rómskych komunít
Gestor: Ministerstvo vnútra SR
Ciele:
• Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým
Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie
• Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných
komunít, predovšetkým Rómov
• Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a k verejnému zdraviu vrátane preventívnej
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

Kontakt na bližšie informácie:

Webová stránka: http://www.minv.sk/?OPLZ, http://www.ludskezdroje.gov.sk
E-mail: imrk@minv.sk

Prioritná os č. 6 Technická vybavenosť v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Gestor: Ministerstvo vnútra SR
Ciele:
• Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných
komunít v mestských a vo vidieckych oblastiach
• Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
• Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti
v ranom detstve
• Zlepšiť prístup ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre
• Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky na územiach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Aktuálne vyhlásené a pripravované výzvy
Názov

Alokácia

Dátum vyhlásenia výzvy

Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach
s prítomnosťou MRK
Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach
s prítomnosťou MRK

50 mil. EUR

Január 2016

Podpora výstavby nových komunitných centier
Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier
Podpora prestavby súčasných objektov na účely zriadenia
a fungovania komunitných centier

15 mil. EUR

Február 2016

Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných
a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia

8 mil. EUR

Marec 2016

Podpora programov prestupného bývania v rámci sociálnej mobility
a integrácie obyvateľov MRK (výstavba a rekonštrukcia obydlí)

35 mil. EUR

Júl 2016

Oprávnenými žiadateľmi sú obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Kontakt na bližšie informácie:

Webová stránka: http://www.minv.sk/?OPLZ, http://www.ludskezdroje.gov.sk
E-mail: imrk@minv.sk

Operačný program
Ľudské zdroje

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú, v týchto oblastiach:
l Vzdelávanie
Zamestnanosť mladých ľudí
l Zamestnanosť osôb so sťaženým prístupom k práci
l Sociálne začlenenie
l Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
l

Základné informácie o operačnom programe
Ľudské zdroje
Európska komisia prijala a schválila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
operačný program Ľudské zdroje na obdobie 2014 – 2020. Objem finančných prostriedkov príspevku poskytovaného z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predstavuje 2,63
miliardy eur.
V programovom období 2014 – 2020 zastrešuje operačný program Ľudské zdroje okrem
oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie aj vzdelávanie a komplexnú podporu marginalizovaných rómskych komunít. Na operačnom programe Ľudské zdroje tak budú
spolupracovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo
vnútra SR.
Zahrnutie viacerých oblastí podpory pod jeden operačný program vytvára predpoklady na lepšiu previazanosť, a tým aj ich väčšiu účinnosť – vzdelávanie, ktoré má priamu
väzbu na následné uplatnenie na trhu práce, alebo podporu marginalizovaných
rómskych komunít, ktorá je prepojená s oblasťou sociálneho začleňovania.
Prioritná os

Alokácia (zdroje EÚ)

Gestor

PO 1: Vzdelávanie

458 746 509,00 EUR

MŠVVaŠ SR

PO 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí

194 350 518,00 EUR

MPSVR SR

PO 3: Zamestnanosť

795 924 737,00 EUR

MPSVR SR

PO 4: Sociálne začlenenie

294 699 291,00 EUR

MPSVR SR

PO 5: Integrácia marginalizovaných
rómskych komunít

139 000 000,00 EUR

MV SR

PO 6: Technická vybavenosť v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít

243 662 462,00 EUR

MV SR

Podpora výkonu
opatrení SPODSK
v prirodzenom
rodinnom prostredí
(menej rozvinutý
región)

Subjekty vykonávajúce
opatrenia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

Máj 2016

10 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Podpora výkonu
opatrení SPODSK
v prirodzenom
rodinnom prostredí
(viac rozvinutý
región)

Subjekty vykonávajúce
opatrenia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

   Máj 2016

4,5 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Podpora výkonu
opatrení SPODSK
v náhradnom
rodinnom prostredí
(menej rozvinutý
región)

Subjekty vykonávajúce
opatrenia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

   Máj 2016

6 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Podpora výkonu
opatrení SPODSK
v náhradnom
rodinnom prostredí
(viac rozvinutý
región)

Subjekty vykonávajúce
opatrenia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

   Máj 2016

2 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

* Pozn.: Aktuálny indikatívny harmonogram spolu s plánovanými dátumami vyhlásenia je zverejnený na
webovom sídle https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogramvyziev/.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(IA MPSVR SR)
Implementačná agentúra MPSVR SR má postavenie Sprostredkovateľského orgánu
a vykonáva úlohy, ktorými bola poverená Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR ako Riadiacim orgánom pre OP ĽZ.
Aktuálne národné projekty:
Názov

Ciele

Alokácia celkom

Kontakt

Terénna sociálna práca
v obciach I (NP TSP I)

Aktívne sprevádzanie ľudí pri
riešení ich ťažkej životnej či
sociálnej situácie

29 340 353,16 EUR

www.ia.gov.sk,
nptsp@ia.gov.sk

Podpora vybraných
sociálnych služieb
krízovej intervencie na
komunitnej úrovni

Prostredníctvom zariadení
sociálnej služby sa podporí
sociálne začlenenie osôb
v nepriaznivej sociálnej
situácii

20 915 000,00 EUR

www.ia.gov.sk,
npkiku@ia.gov.sk,
02/ 2043 1411

Podpora opatrovateľskej služby

Rozvoj opatrovateľskej
služby s cieľom predchádzať
umiestňovaniu klientov do
pobytových zariadení

49 892 538,62 EUR

www.ia.gov.sk,
nppos@ia.gov.sk
02/ 2043 1412,1418

Kontakt na bližšie informácie:

Webová stránka: http://www.esf.gov.sk, http://www.ludskezdroje.gov.sk
E-mail: info@ludskezdroje.gov.sk
Telefón: 02/2046 0000

Prioritná os 1: Vzdelávanie

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ciele:

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ciele:
• Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a proti akejkoľvek diskriminácii
• Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane
na trhu práce
• Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
• Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
• Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy na výkon prevencie
a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti
Názov výzvy

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Vykonávateľ

7 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Podpora výkonu
opatrení SPODSK v
otvorenom prostredí
a zefektívnenie
resiocializácie
drogových a iných
závislostí (menej
rozvinutý región)

Subjekty vykonávajúce
opatrenia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

Podpora výkonu
opatrení SPODSK v
otvorenom prostredí
a zefektívnenie
resiocializácie
drogových a iných
závislostí (viac
rozvinutý región)

Subjekty vykonávajúce
opatrenia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

Apríl 2016

4 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Poradenstvo a osveta
v oblasti prevencie
a eliminácie
diskriminácie
(menej rozvinutý
región)

Zamestnávatelia –
podnikateľské subjekty,
obce a mestá, VÚC, úrady
samosprávneho kraja,
štátne rozpočtové,
príspevkové a preddavkové
organizácie, záujmové
združenia právnických
osôb, občianske združenia,
medzinárodné organizácie

August 2016

7 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Zamestnávatelia –
podnikateľské subjekty,
obce a mestá, VÚC, úrady
samosprávneho kraja,
štátne rozpočtové,
príspevkové a preddavkové
organizácie, záujmové
združenia právnických
osôb, občianske združenia,
mimovládne neziskové
organizácie

August 2016

Poradenstvo a osveta
v oblasti prevencie
a eliminácie
diskriminácie
(viac rozvinutý
región)

Apríl 2016

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených
na výzvu
(zdroje EÚ)

3 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

• Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky
a kompetencie detí a žiakov
• Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, reflektujúc potreby trhu práce
• Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja
s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
• Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Súčasné a pripravované výzvy s časovým harmonogramom pre prioritnú os 1:
V rámci cieľa

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Indikatívna výška
finančných prostriedkov určených na
výzvu (zdroje EÚ)

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť
celoživotného vzdelávania s
dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií, prehlbovanie a
zvyšovanie kvalifikácie

Fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie
Stredné školy a školské
výchovno-vzdelávacie
zariadenia
Vysoké školy
Obce a VÚC
Mimovládne neziskové
organizácie

Marec 2016

15 mil. EUR

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky
a kompetencie detí a žiakov

Základné školy a školské
výchovno-vzdelávacie
zariadenia
Mimovládne neziskové
organizácie

Marec 2016

15 mil. EUR

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania
a rozvoj ľudských zdrojov v
oblasti výskumu a vývoja s
cieľom dosiahnuť prepojenie
VŠ vzdelávania s potrebami
trhu práce

Vysoké školy

Apríl 2016

15 mil. EUR

Zvýšiť kvalitu odborného
vzdelávania a prípravy, reflektujúc potreby trhu práce

Stredné školy  

August 2016

15 mil. EUR

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky
a kompetencie detí a žiakov

Stredné školy  a školské
výchovno-vzdelávacie
zariadenia
Mimovládne neziskové
organizácie

September
2016

15 mil. EUR

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania
a rozvoj ľudských zdrojov v
oblasti výskumu a vývoja s
cieľom dosiahnuť prepojenie
VŠ vzdelávania s potrebami
trhu práce

Vysoké školy
Stredné školy

December
2016

10 mil. EUR

Pozn.: Aktuálny indikatívny harmonogram spolu s plánovanými termínmi vyhlásenia výziev je zverejnený
na webovom sídle http://www.minedu.sk/14821-sk/harmonogramy-vyziev/
MŠVVaŠ SR plánuje vyhlásenie výziev v súlade so Systémom riadenia EŠIF, na základe ktorého nie je
potrebné aktualizovať harmonogram výziev v prípade, ak posun vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom nie je väčší ako dva mesiace.

Kontakt na bližšie informácie:

Webová stránka: http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/,
http://www.ludskezdroje.gov.sk
E-mail: esf.vzdelavanie@minedu.sk
Telefón: +421 2 59 374 561

Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ciele:

Záruky pre mladých
Cieľom je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí do 29 rokov a účasť mladých ľudí
na trhu práce. Prioritou je trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

• Lepší prístup k zamestnaniu – dôraz na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a na zdravotne postihnuté osoby
• Podpora mobility na získanie zamestnania
• Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach
• Zlepšenie podmienok na zosúladenie pracovného a rodinného života
• Zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
• Modernizácia inštitúcií trhu práce – verejné aj súkromné

Očakávané výsledky:

Pripravované výzvy pre prioritnú os 3:

• zníženie miery neaktivity mladých do 29 rokov (NEET)
• zvýšenie zamestnanosti mladých
• zvyšovanie zamestnateľnosti mladých, osobitne mladých s nízkou kvalifikáciou
a dlhodobo nezamestnaných
• zavedenie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých s cieľom ich vzdelávania,
hľadania zamestnania, stáže
Pripravované výzvy pre prioritnú os 2:

Názov výzvy

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Indikatívna
výška finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Vykonávateľ

Obchodné spoločnosti,
obce a mestá, združenia obcí, rozpočtové
alebo príspevkové
organizácie zriadené
obcou, neziskové org.,
záujmové združenia PO
založené obcami,

  September
  2016

30 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Zamestnávatelia –
podnikateľské subjekty,
obce a mestá, VÚC,
úrady samosprávneho
kraja, právnická osoba,
ktorej zakladateľom
alebo zriaďovateľom
je VÚC, mimovládne
neziskové organizácie,
nadácie

Október
  2016

15 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Názov výzvy

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia výzvy

Indikatívna
výška finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Vykonávateľ

Podpora rozvoja
regionálnej
a miestnej
zamestnanosti
prostredníctvom
subjektov sociálnej ekonomiky

Podpora vstupu
vybraných skupín
mladých ľudí
na trh práce

Zamestnávateliapodnikateľské subjekty,
občianske združenie,
mimovládne neziskové
organizácie, nadácie, obce
a mestá, miestne akčné
skupiny, ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny

Apríl 2016

15 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

Nové zručnosti
a prispôsobenie
sa zmenám trhu
práce

Nové alebo
inovatívne
programy
na zlepšenie
samozamestnania
mladých ľudí

Zamestnávatelia –
podnikateľské subjekty,
občianske združenie,
mimovládne neziskové
organizácie, nadácie, obce
a mestá, miestne akčné
skupiny

Máj 2016

10 mil. EUR

Implementačná
agentúra
MPSVR SR

* Pozn.: Aktuálny indikatívny harmonogram spolu s plánovanými dátumami vyhlásenia je zverejnený na
webovom sídle https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogramvyziev/.

Kontakt na bližšie informácie:

Webová stránka: http://www.esf.gov.sk, http://www.ludskezdroje.gov.sk
E-mail: info@ludskezdroje.gov.sk
Telefón: 02/2046 0000

* Pozn.: Aktuálny indikatívny harmonogram spolu s plánovanými dátumami vyhlásenia je zverejnený na
webovom sídle https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogramvyziev/.

Kontakt na bližšie informácie:

Webová stránka: http://www.esf.gov.sk, http://www.ludskezdroje.gov.sk
E-mail: info@ludskezdroje.gov.sk
Telefón: 02/2046 0000

