
 

Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny
 

Kód výzvy:  OPII-2022/7/19-DOP 
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020   
Výzvu vyhlásil:                Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): 3 000 000 EUR 
 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

Organizácie z neziskového sektora*: neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 
občianske združenia, Slovenský Červený kríž  
* podmienkou je, že vznikli aspoň 1 rok pred vyhlásením výzvy a že preukážu oprávnenosť činnosti v prospech 
znevýhodnených skupín (napr. prostredníctvom zakladateľskej zmluvy/zakladacej listiny/stanovy/štatút) 

 

Podporené aktivity: 

Oprávnený typ aktivity: I. Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k 
informáciám a službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny1  

 

Oprávnená hlavná aktivita: podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín 

 

Žiadateľ si vyberie aspoň jednu podaktivitu: 

▪ vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) pre osoby pracujúce a 

vzdelávajúce znevýhodnené skupiny občanov v oblasti používania softvérových nástrojov/aplikácií, 

tvorby softvérových nástrojov a v oblasti aplikácií určených na zjednodušenie používania IT 

nástrojov,  

▪ vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) znevýhodnených osôb,  

▪ asistovaná podpora pri výbere a inštalácii pomôcky znevýhodnenej osobe,  

▪ obstaranie HW/SW, zariadenia, vybavenia (napr. zariadenia pre tlmočníkov). 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Na výzvu sa aplikuje schéma pomoci de minimis, čo znamená, že žiadateľ nesmie prekročiť strop pomoci de 
minimis (200 000,- EUR) za obdobie posledných troch fiškálnych rokov. 

 
1  znevýhodnenú skupinu občanov tvoria ľudia vo veku od 55 do 74 rokov, ľudia s nízkymi príjmami, nezamestnaní a ľudia s nižším 

vzdelaním alebo postihnutím 

Minimálny príspevok:  
50 000 EUR   Maximálny príspevok:  

200 000 EUR 



 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre aktivitu:  
  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OPII 
(EFRR + št. rozpočet + pro-rata) 

z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Organizácie z neziskového sektora 95,571 4,429 

 

Spôsob financovania: 
▪ systém predfinancovania 
▪ systém refundácie 
▪ systém zálohových platieb  
▪ kombinácia uvedených systémov 

 

Územie, kde sa môže projekt realizovať:  

▪ celé územie SR  
 

Termín na podanie projektov:        

 

 

 

 

                                                  

 

Špecifické podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• žiadateľ pri vypracovaní Žiadosti o NFP vyberie minimálne jeden z uvedených relevantných 
merateľných ukazovateľov: 

- P0710 Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami, 
- P0711 Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov 

asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu; 

• žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať 
hlavné aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP na SO OPII. SO OPII odporúča ukončiť 
realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného 
vysporiadania projektu; 

• v rámci podporných aktivít projektu je potrebné, aby žiadateľ disponoval alebo plánoval 
nasledovnú kapacitu (pre riadenie a prevádzku projektu): 

  Projektový manažér s kvalifikačnými predpokladmi: 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a minimálne 3 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia 

alebo implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ alebo  

 

27.06.2022 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 mesiace  
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

- úplné stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia alebo 
implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ; 

• v rámci hlavných aktivít projektu musí žiadateľ (pre zabezpečenie kvalitnej a odbornej realizácie 
aktivít projektu) disponovať alebo plánovať disponovanie niektorým z interných odborných 
zamestnancov - tí musia spĺňať nasledovné minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady: 
a) Inštruktor/ka: 

- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a minimálne 1 ročná prax v oblasti práce so 
znevýhodnenými skupinami alebo 

- úplné stredoškolské vzdelanie a minimálne 3 ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými 
skupinami. 

Stručný opis práce - poskytovanie pomoci, poradenstva pre znevýhodnené skupiny (napr. v 
oblasti optických a kompenzačných pomôcok). 

b) Lektor/ka: 
- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a minimálne 2 ročnú prax v oblasti pôsobenia ako lektor. 

Stručný opis práce - výkon lektorskej činnosti vrátane prípravy, prípadne spolupráca pri tvorbe 
kurzov/materiálov. 

c) Metodik/čka kurzov: 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a minimálne 1 ročná prax v oblasti tvorby osnov/ 

učebných materiálov/vzdelávacích kurzov. 
Stručný popis práce - tvorba osnovy a učebných materiálov. 

• v projekte môže žiadateľ tiež využiť pozície:  
d) Asistent/ka metodika/čky kurzov: 

- úplné stredoškolské vzdelanie a minimálne 1 ročná prax oblasti administratívy. 
Stručný opis práce - kontrola a nahadzovanie osnov a učebných materiálov do e-learningových 
kurzov, testovanie e-learningových kurzov. 

e) Asistent/ka lektora/ky: 
- úplné stredoškolské vzdelania a minimálne 1 ročná prax v oblasti administratívy. 

Stručný opis práce - príprava podkladov ku kurzom, organizačné zabezpečenie kurzov. 
 
 

 
 

 
 
 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Zuzana Olšová 
Mobil: +421 908 127 783 
E-mail: olsova@octigon.sk 

mailto:olsova@octigon.sk

