
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 

Názov výzvy Rozvoj sektorových zručností 
Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 

 

Stručný opis výzvy 

Hlavná aktivita a zámer výzvy 

Oprávnenými žiadateľmi tejto výzvy sú: 

 štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 

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

 VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC 

 zamestnávatelia – podnikateľské subjekty 

Žiadateľ musí preukázať, že má súhlasné stanovisko pre realizáciu rozvoja 
cielených sektorových zručností, vrátane IKT zručností, pre profesie, ktoré sú na 
trhu práce požadované v danom odvetví hospodárstva.  
Stanovisko žiadateľovi vydáva:  
1. príslušná stavovská organizácia (komora) na národnej alebo regionálnej 

úrovni, napr. Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská banská 
komora a i. alebo 

2. profesijná organizácia zamestnávateľov (t.j. asociácie, zväzy), napr. Asociácia 
priemyselných zväzov, Zväz automobilového priemyslu a i. alebo  

3.   sektorová rada. 
 

Oprávnenou cieľovou skupinou tejto výzvy je: 

- uchádzač o zamestnanie (UoZ) 
- znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ) 
- zamestnanec  

Oprávnenými aktivitami realizácie projektu sú: 

A. zamerané na UoZ/ZUoZ 
Aktivita 1  Profesijný  rozvoj  sektorových  zručností  vrátane  IKT    
                   zručností UoZ/ZUoZ – povinná;  
Aktivita 2  Podpora rozvoja pracovných zručností UoZ/ZUoZ –  dobrovoľná. 

B. zamerané na zamestnancov 
Aktivita 3  Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT      
                   zručností zamestnancov – povinná;  
Aktivita 4  Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov – dobrovoľná.  

Podľa zamerania na cieľové skupiny môžu byť aktivity projektu uplatnené 
v nasledovnom zložení: aktivity zamerané osobitne na UoZ/ZUoZ alebo  
zamestnancov alebo na dve resp. všetky cieľové skupiny projektu súčasne. 

Aktivity 1 a 3 musia byť vykonané nasledovne: 

- celkový rozsah aktivity je maximálne 480 hod. a tvoria ju dve povinné, 
vzájomne prepojené nasledovné podaktivity: 
I. teoretická príprava v trvaní max. 30%  z celkového rozsahu, 

II. praktická príprava v trvaní min. 70% z celkového rozsahu, 
vykonávaná v  reálnych podmienkach u zamestnávateľa,  

- nejedná sa o všeobecné vzdelávanie zamerané na základnú orientáciu 
v jednotlivých oblastiach,  

- je realizovaná prezenčnou formou (e-learning alebo iná dištančná forma 
nie sú v rámci tejto výzvy prípustné), 

- nie je zameraná na pravidelné školenie zamestnancov v oblasti BOZP 
podľa zákona  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov; 

Aktivita 2 sa v rámci projektu realizuje najdlhšie 6 kalendárnych mesiacov. 



 

Aktivita 4 sa v rámci projektu realizuje najdlhšie 3 kalendárne mesiace. 

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú 
všetky nasledovné charakteristiky: 
• sú orientované na školenie/odbornú prípravu zamestnancov, ako súčasť 

riešenia potrieb na trhu práce formou profesijného rozvoja sektorových 
zručností, vrátane IKT zručností; 

• majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej 
oblasti, sú zamerané na rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek 
zamestnávateľa / firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek na odbornú 
spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu, vrátane IT profesií; 

• aktivity projektu sú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in-

company training) u žiadateľa, zamerané na školenie / odbornú prípravu 

vlastných zamestnancov podľa potrieb  zamestnávateľa vo vzťahu k trhu 

práce; rozvoj odborných zručností sa realizuje prioritne v malých skupinách. 

Počty plánovaných skupín a ich početnosť zdôvodní žiadateľ v ŽoNFP; 

Podrobnejšie informácie o oprávnenosti aktivít  sú uvedené v Prílohe č. 12 výzvy. 

Finančné prostriedky na výzvu 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov 
Európskej únie je 10 000 000,- EUR na územie menej rozvinutých regiónov 
Slovenskej republiky. 

Minimálna výška NFP sa rovná sume               25 000 €  
Maximálna výška NFP sa rovná sume            200 000 €  

Zároveň platí, že minimálna dĺžka realizácie projektu je 12 mesiacov a nesmie 
presiahnuť dĺžku realizácie projektu 24 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 aktivít (podrobnejšie popísané vo výzve v Prílohe č. 12 výzvy) 

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania - výdavky na riadenie projektu 
vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov 
v rámci projektu. 

902 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na 
zamestnancov vo výške 15% z oprávnených priamych nákladov na odborných 
zamestnancov v rámci projektu. 

Opravné miesto realizácie 

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím územie menej rozvinutých 
regiónov SR, t.j. celé územie Slovenskej republiky mimo územia viac 
rozvinutého regiónu (BSK). 

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

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy 

Termín uzavretia 1. kola – 23.03.2018 
Termín uzavretia 2. kola – 13.06.2018 
Termín uzavretia 3. kola – 13.09.2018 

Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci jedného kola výzvy jednu ŽoNFP.  

V rámci nasledujúcich kôl môže žiadateľ predložiť ďalšiu ŽoNFP za podmienky, 
že úspešne ukončil realizáciu predchádzajúceho schváleného projektu (ŽoNFP) 
v rámci tejto výzvy. 

 


