
 

Operačný program Ľudské zdroje 
 

 
Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje  

Špecifický cieľ: 2.1.1. Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria 

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

Schéma pomoci:             Schéme pomoci DE MINIMIS 

Alokácia: 10 000 000 EUR  

   Poskytovateľ pomoci:   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej       

                                           republiky 

 

Termín vyhlásenia výzvy:  13.12.2016 

Typ výzvy:    Otvorená výzva  

Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl 

pre túto výzvu sú stanovené nasledovne: 

 Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 12.02.2017 

 Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 21.04.2017 

 Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 23.6.2017 

V prípade, že sa alokácie nevyčerpá ani v týchto kolách, budú určené ďalšie hodnotiace kolá.  

 

Oprávnení žiadatelia:  

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty: 
- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty  
- obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto 
- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC  
- občianske združenia  
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby   
- nadácie  
- miestne akčné skupiny  

 
Oprávnená cieľová skupina  

- NEET1 do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace 
- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov  

Preukazovanie oprávnenosti osôb cieľovej skupiny (CS) projektu sa vykoná počas realizácie projektu 
predložením Oznámenia o zaradení osoby z CS do evidencie uchádzačov o zamestnanie a Potvrdenie 
o evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.  

 
Každá osoba z cieľovej skupiny zapojená do projektu môže byť v projektoch realizovaných v rámci tejto 
výzvy podporená iba jedenkrát. 

                                                 
1 NEET – not in employment, education or training 



 

 

Maximálna intenzita pomoci na projekt:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OP ĽZ 
z celkových oprávnených 

výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška 
spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v % 

Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty  93,34 6,66 

- Obce a mestá a právnické osoby, ktorých 
zriaďovateľom je obec alebo mesto  

- VÚC a právnické osoby, ktorých 
zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC  

- Neziskové organizácie (občianske 
združenia, nadácie, miestne akčné 
skupiny ) 

 

96,67 3,33 

Oprávnené územie, odkiaľ musí pochádzať cieľová skupina2: 

 Trnavský samosprávny kraj  

 Trenčiansky samosprávny kraj  

 Nitriansky samosprávny kraj  

 Žilinský samosprávny kraj  

 Banskobystrický samosprávny kraj  

 Prešovský samosprávny kraj  

 Košický samosprávny kraj  
 

Oprávnené aktivity: 

Žiadateľ by mal do svojho projektu zaradiť v rámci hlavnej aktivity iba také podaktivity, ktoré sú účelné a 
logicky previazané na stanovený cieľ projektu a majú väzbu na potreby cieľovej skupiny projektu. 
Hlavná aktivita ako aj jej podaktivity – ich účel, obsah, spôsob realizácie (vrátane časového harmonogramu) 
– musia byť v žiadosti o NFP jasne popísané. Taktiež by mali mať väzbu na ďalšie časti žiadosti o NFP a to 
predovšetkým na rozpočet a merateľné ukazovatele.  
 
Príklady podaktivít: 
− vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny, ktorí budú zapojení do projektu 
− motivačné aktivity smerujúce k  samozamestnávaniu (individuálne alebo skupinové) 
− zistenie potenciálu UoZ v oblasti samozamestnávania 
− poradenstvo osobám CS pred založením samostatnej zárobkovej činnosti alebo inej formy 

samozamestnávania  
− vzdelávanie alebo zabezpečenie vzdelávania osôb CS  
− pomoc pri vypracovaní podnikateľského plánu (základná osnova podnikateľského plánu je uvedená v 

Prílohe č. 11 výzvy)  
− pomoc pri založení samostatne zárobkovej činnosti alebo inej formy samozamestnávania 
− vytváranie partnerstiev/sieťovanie partnerov na podporu začatia podnikania mladých ľudí 

(financovanie, coworking)  
− výmena informácií a dobrej praxe z oblasti podnikania  

                                                 
2 Cieľová skupina musí mať trvalý pobyt na oprávnenom území 



 

− zavedenie nových alebo inovatívnych foriem podpory začatia podnikania (cvičné firmy a pod.) 
− iné aktivity smerujúce k podpore samozamestnávania osôb CS 

 
Vzdelávanie osôb z CS vedúce k získaniu vedomostí súvisiacich so samozamestnaním v predpísanom 
objeme (min. 100 hod/1 osoba CS) je povinnou podaktivitou hlavnej aktivity. 
a) Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osoba CS (vzdelávanie aspoň v jednej z povinných 

oblastí musí byť akreditované) 
Povinné oblasti: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody), marketing a obchodné 
zručnosti, využívanie IT pri samozamestnávaní  

b) Praktické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osoba CS. 
napr. vo forme workshopov, na ktorých si UoZ vyskúša prakticky činnosti spojené s podnikateľskou 
činnosťou, napr. vedenie tímu zamestnancov, vedenie účtovníctva v nejakom softvéri, tvorba webu 
orientovaného na propagáciu poskytovaných služieb alebo tovarov, návrh loga, tvorba obchodných 
zmlúv a pod., prax zameraná na získanie skúseností potrebných pre výkon SZČ u SZČO alebo v malej 
firme alebo v cvičnej firme a pod. 

 

Oprávnené výdavky: 

Mzdové výdavky a odvody zamestnávateľa: 
Tútor  822,00 Eur Hrubá mzda/mesiac alebo 5,73 Eur/hodina  
Lektor pre vzdelávanie 15,54 Eur/hodina  
Ostatné spôsoby paušálneho financovania:  
Riadenie projektu  8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov (len ako sú to 
výdavky na základe pracovnoprávneho vzťahu)  
Paušálne sadzba na ostatné výdavky projektu 40% z celkových oprávnených výdavkov nákladov na 
zamestnancov v rámci projektu  
 

Výška pomoci: 

Minimálna výška pomoci na projekt:    10 000,00 EUR 

Maximálna výška príspevku: 150 000,00 EUR  

Maximálna suma NFP sa rovná počtu osôb cieľovej skupiny, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu 
x 3 500 Eur 

Dĺžka realizácie projektu:                                        minimálne 6 mesiacov, maximálne 18 mesiacov  
 
Spôsob financovania:  systémom zálohových platieb a  systémom refundácie alebo 

kombináciou týchto dvoch systémov 

 
Kontakt pre bližšie informácie:    Octigon, a.s. 

   Lucia Lanáková  
  Mobil: +421 948 271 757 
  Tel.: +421 2 4464 53 84, 5  
  E-mail: lanakova@octigon.sk 

mailto:lanakova@octigon.sk

