
 

 

Podpora pracovných miest  

 
Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 

Operačný program:  Operačný program Ľudské zdroje   

Výzvu vyhlásil:          Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 15 000 000 Eur  

 
Zameranie výzvy:  
Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce 
 
Hlavná aktivita  sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach: 
1. vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ; 
2. zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti. 
 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• zamestnávatelia - podnikateľské subjekty 
 

Oprávnené subjekty – partneri:   

• mimovládne neziskové organizácie 
 
Ak žiadateľ uvedie v žiadosti o NFP partnera, partner žiadateľa sa nesmie zúčastňovať ako uchádzač vo 
verejnom obstarávaní, ktoré je žiadateľ povinný vykonať v súlade s rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP 
podľa § 16 ods. 2) zákona o príspevku z EŠIF. Zároveň musí mať žiadateľ v zmysle zákona o príspevku z EŠIF s 
partnerom uzavretú zmluvu medzi prijímateľom a partnerom (napr. podľa §269 ods. 2 Obchodného 
zákonníka). Dodávateľsko-odberateľské vzťahy v rámci projektu nemôžu byť partnerstvom obchádzané, t.j. 
dodávateľsko-odberateľské vzťahy nemôžu existovať medzi partnerom a žiadateľom ako ani medzi nimi 
ovládanými a ovládajúcimi osobami (§ 66a zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). 

Cieľová skupina:  

• uchádzač o zamestnanie (ďalej aj UoZ); 

• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ďalej aj ZUoZ). 
Osoba z cieľovej skupiny sa posudzuje podľa statusu platného v čase vstupu do projektu. 
 
Oprávnené výdavky projektu:   

• mzdové výdavky; 

• ostatné spôsoby paušálneho financovania - 40% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov; 

• výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov. 
 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

• celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. 

 
 
 
 



 

 

Termín na podanie projektov                                                          

Trvania projektu:  

• minimálna dĺžka trvania projektu: 6 mesiacov; 

• maximálna dĺžka trvania projektu: 36 mesiacov. 
 
 
Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OP 
ĽZ celkových oprávnených 

výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Všetci prijímatelia     100 0 

 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

28.2.2019 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

15.4.2019  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 

 

 

 

 

 
 
 

Minimálny príspevok:  

20 000 Eur  Maximálny príspevok:  

200 000 Eur 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

mailto:lanakova@octigon.sk

