
 
 
 

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 
Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so 
zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so 
zdravotným postihnutím 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké 
príležitosti a aktívna 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 adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava 

  

Dátum vydania zmeny 24.07.2017 

Dátum účinnosti zmeny 24.07.2017 



 
 
Cieľ zmeny 

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

príspevok (ďalej len „výzva“) je zmena v časti výzvy 2.6 Kritérium na výber projektov, v ktorej sa 

v podmienke č. 21 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov dopĺňa nasledovný text:   

 Pre túto výzvu sa neuplatňujú nasledovné kritériá odborného hodnotenia : 

 Prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov. 

 Prínos k RIÚS alebo URM (regionálne integrované územné stratégie/udržateľný rozvoj 

miest) 

 

Touto zmenou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program 
Ľudské zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o príspevku EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú 
zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 
 
Popis a zdôvodnenie zniem 
 
Zmena v časti výzvy 2.6 Kritérium na výber projektov, v podmienke č. 21 Podmienka splnenia 

kritérií pre výber projektov je vykonaná z dôvodu  zosúladenia kritérií pre výber projektov OP ĽZ 

a metodiky ich uplatňovania s vecným zameraním výzvy. Na základe vyjadrenia odborného garanta je 

výzva primárne zameraná na vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií v oblastiach 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, jeho implementácie v podmienkach SR 

a v oblasti legislatívneho procesu v SR. Cieľovou skupinou sú v tomto prípade zástupcovia 

reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím.  Z hľadiska obsahovej stránky výzvy nie 

je relevantné uplatňovanie týchto kritérií odborného hodnotenia. 

 
 
 
 
 

 

                

 
 
 
 

 

 


