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prostriedkov alokovaných na túto výzvu 
 

VYMEDZENIE VÝZVY V RÁMCI PRIORITY A OPATRENIA OPERA ČNÉHO 
PROGRAMU ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA 

 
Žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF (ďalej len „žiadatelia“) 
môžu na základe výzvy predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 
OP ZaSI - FSR – 2007 /2.1/02 (ďalej len „Žiadosť“). Žiadateľmi môžu byť subjekty, ktoré nie 
sú oprávnené žiadať o NFP v rámci výzvy č. OP ZaSI – FSR - 2007/2.1./01. Uvedená výzva 
je uverejnená na stránke Fondu sociálneho rozvoja www.fsr.gov.sk.  
 
Výzva je vymedzená v rámci: 
 
Prioritnej osi č. 2: Podpora sociálnej inklúzie 
 
Opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 
 
CIELE 

Cieľ opatrenia je: 

• Podpora podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb 
a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, 
predchádzať negatívnym sprievodným faktorom (strate bývania, odkázanosti na 
služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. 
zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce.  

• Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia  fyzických osôb, rodín 
a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich 
dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb 
a poskytovateľov služieb starostlivosti a opatrení. 

• Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych 
spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít 

 
Špecifické ciele výzvy 
 

• Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä 
marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby 
a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci. 

• Integrácia  cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce. 

• Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce/kraja.   

• Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce 
v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí. 

• Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených 
záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, 
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fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie 
nárastu sociálnopatologických javov.  

• Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie 
ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie. 

• Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické 
potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci. 

 
OPRÁVNÉNÉ AKTIVITY  
 

• Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho 
nepriaznivej sociálnej situácie. 

• Získanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do 
pracovného procesu. 

• Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, 
vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích 
činností. 

• Posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou a 
vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí 
prostredníctvom supervízie.  

• Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených 
a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.  

• Poskytovanie poradenstva v oblasti: 

o Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých. 

o Zlepšenia dochádzky detí do školy. 

o Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže. 

o Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí. 

o Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov 
domácnosti.  

o Využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel. 

• Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj  život samostatne  
(zvýšenie nezávislosti od iných). 

• Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci. 

• Eliminácia negatívnych stereotypov majority a jej senzibilizácia vo vzťahu k cieľovej 
skupine a naopak. 

• Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne 
znevýhodňujúcom prostredí. 

• Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii. 

• Vytvorenie spolupráce s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy. 

• Mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci. 
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• Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite. 

• Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe 
rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 
 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY  
 
Z poskytnutého NFP môžu byť financované len oprávnené výdavky, ktoré sú súčasťou 
rozpočtu predloženej žiadosti o poskytnutie NFP.  
 
Oprávnenými výdavkami v rámci výzvy sú: 
 
Priame výdavky 

• mzdové výdavky terénnych sociálnych pracovníkov (TSP):  

- hrubá mzda zamestnanca  

- odvody zamestnávateľa 

- sociálny fond (tá časť, ktorá bola v danom období skutočne vyčerpaná) 

-    príspevok na stravovanie1  

• mzdové výdavky asistentov terénnych sociálnych pracovníkov (ATSP):  

- hrubá mzda zamestnanca  

- odvody zamestnávateľa  

- sociálny fond (tá časť, ktorá bola v danom období skutočne vyčerpaná) 

-    príspevok na stravovanie1  

• cestovné náhrady2 terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov TSP 

• telekomunikačné poplatky  

• výdavky na publicitu (maximálne 2% z celkových priamych oprávnených výdavkov 
projektu) 

 

Nepriame výdavky (maximálne 5% z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu 
na základe paušálnej sadzby podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1784/1999) 

Do tejto kategórie sú zaradené výdavky, ktoré nie sú, resp. nemôžu byť prepojené priamo na 
konkrétnu činnosť príslušného subjektu. Do týchto výdavkov sa zahrňujú také typy výdavkov, 
pri ktorých je ťažko určiť sumu, ktorú možno priradiť k jednotlivým činnostiam. Pre účely 
tejto výzvy sú napr.:   

• režijné výdavky na prevádzku kancelárie pre terénnych sociálnych pracovníkov 
a asistentov TSP, 

                                                 
1 V zmysle zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
2 V zmysle zákona o cestovných náhradách (zák. č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
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• výdavky na účtovnícke práce, spracovanie monitorovacích správ, účtovných dokladov 

• poštovné výdavky týkajúce sa realizácie projektu 

• používanie PC, internetových služieb na výkon činnosti terénnych sociálnych 
pracovníkov a asistentov TSP 

a to za predpokladu dodržania preukaznosti a dodržania právneho poriadku Slovenskej 
republiky najmä: 

- Zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

- Zákona NR SR č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov, 

- Zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č, 350/2004 
Z.z.,  

- Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,  

- Zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  

- Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 618/2004 Z.z. 

- Zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a zákon č. 
553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na žiadateľa tento zákon 
vzťahuje. 

 
Počet  TSP a ATSP žiadateľ zohľadní na základe špecifík danej cieľovej skupiny pre ktorú je 
charakteristické: koncentrácia sociálnych problémov, územná pôsobnosť, nedostatočná (alebo 
neexistujúca) vybavenosť infraštruktúry a sociálnych služieb, miera nezamestnanosti, podiel 
obyvateľov obce odkázaných na dávky v hmotnej núdzi, podiel mnohodetných rodín 
s nezaopatrenými deťmi. Kritéria počtu pracovníkov TSP/ATSP sú bližšie špecifikované v 
Príručke pre žiadateľa o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007 /2.1/01 - 02, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 výzvy. FSR si uplatňuje právo prehodnotiť rozsah počtu terénnych sociálnych 
pracovníkov a ich asistentov. 
   

Základný rámec oprávnenosti výdavkov, ktoré určuje EÚ: 
 
• Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú 

vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom       
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)       
č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja 

• Nariadenia Rady č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým 
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999. 

• Nariadenia Rady č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999  
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Aby výdavkom mohla byť priznaná oprávnenosť, musia výdavky v každom prípade spĺňať 
nižšie uvedené podmienky: 
 

• Súlad s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Systémom 
riadenia štrukturálnych fondov  a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-
2013 vrátane jeho príloh a s operačným programom ZaSI vrátane nadväzujúcich 
dokumentov, s pokynmi pre prijímateľov vydávanými FSR ako i súlad so Systémom 
finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013.  

• Výdavky sú oprávnené pre príspevok z fondov, ak vznikli a boli skutočne uhradené od 
1.4.2008. Všeobecne platí, že výdavky musia vzniknúť v súvislosti s realizáciou 
projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov. 
Výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a tiež primerané (teda musia zodpovedať  cenám obvyklým na 
trhu v danom mieste a čase) a musia byť vynaložené v súlade s nasledujúcimi 
princípmi: 

 
1) hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu) 
2) účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu) a 
3) efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu). 
 

Kritériá oprávnenosti výdavkov: 
 

• Dátum uskutočnenia výdavkov – výdavok projektu musí byť vynaložený 
v oprávnenom období, pričom oprávnené obdobie začína dňom schválenia žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Výberovou komisiou. Dátum 
uskutočnenia výdavku predstavuje počiatočný bod pre posúdenie oprávnenosti 
výdavku. 

• Účel výdavku – výdavok musí byť vynaložený na aktivitu v súlade s cieľom opatrenia 
a s obsahovou stránkou projektu, musí byť nevyhnutný pre realizáciu projektu, 
relevantný k projektu a musí byť plne v súlade s cieľmi projektu. 

• Typ výdavku – výdavok musí prispievať k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu. 

• Zdravé finančné riadenie výdavkov – musia byť splnené zásady správneho 
a efektívneho finančného riadenia a musí byť zaručená dokázateľnosť a hospodárnosť 
využitia prostriedkov. 

• Evidencia výdavkov – výdavky projektu musia byť zaznamenané v účtovnej evidencii 
konečného prijímateľ a musia byť presne identifikovateľné a overiteľné na základe 
originálov účtovných dokladov uložených u konečného prijímateľa. 

 
Podrobnejšiu charakteristiku oprávnených a neoprávnených výdavkov nájdete na internetovej 
stránke www.fsr.gov.sk  v podpornej dokumentácii k výzve v dokumente: Príloha č. 2 
Príručka pre žiadateľa o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007 /2.1/01 - 02 
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OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  
 
V  rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prijímateľov, č. 
výzvy OP ZaSI – FSR –  2007/2.1/02, patria:   
 

� Obec/mesto/ mestská časť  v zmysle Zákon č. 267 / 2006 ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

� iný subjekt*: 
o občianske združenie v súlade so zákonom SNR č. 83/ 1990 o združovaní 

občanov; 
o nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách; 
o neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/ 1997 

o neziskových   organizáciách; 
o iné organizácie a to: 

� Červený kríž; 
� Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately a neštátne 
subjekty – zákon NR SR č. 195/ 1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
* V prípade ak žiadateľom je iný subjekt v zmysle uvedených zákonov musí spĺňať 
nasledujúce kritéria: 

� žiadateľ na výkon tejto činnosti musí mať  povolenie MPSVaR SR na vykonávanie 
sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a akreditáciu MPSVaR SR na vybrané 
činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (www.employment.gov.sk) 

� žiadateľ musí mať písomný súhlas obce, na území ktorej plánuje realizovať projekt, s 
vykonávaním činnosti sociálnej práce v rámci predkladaného projektu.  

 
Potenciálni žiadatelia nie sú oprávnení žiadať o NFP ak: 
 

a) sú v konkurze alebo v likvidácii, v súdnom konaní, uzatvorili dohodu o vyrovnaní 
s veriteľmi, majú pozastavené aktivity alebo sa nachádzajú v podobnej situácii 
vyplývajúcej z príslušných platných právnych predpisov; 

 
b) boli odsúdení za trestný čin, týkajúci sa profesionálneho správania sa rozsudkom, 

ktorý má platnosť res judicata (t.j. voči  ktorému nie je možné odvolať sa ); 
 

c) dopustili sa jednania , ktoré závažným spôsobom odporuje profesionálnej etike, ktoré 
môže FSR akýmikoľvek prostriedkami dokázať; 

 
d) nesplnili si povinnosti týkajúce sa platby príspevkov sociálneho poistenia v súlade 

s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorých majú sídlo, nesplnili si povinnosti 
týkajúce sa odvodov a platby daní v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, 
v ktorých majú sídlo; 
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e) sú predmetom súdneho konania , ktoré má platnosť res judicata, za podvod, korupciu, 
účasť na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje 
finančné záujmy Spoločenstva; 

 
f) bolo deklarované, že vážne porušili zmluvu nesplnením záväzkov v súvislosti s inou 

zmluvou s tým istým kontraktorom, alebo inou zmluvou financovanou z fondov 
Spoločenstva, alebo iných verejných zdrojov SR.  

 
Žiadateľ nie je oprávnený žiadať o nenávratný finančný príspevok aj v prípade , že : 
 

g) podpora je predmetom konfliktu záujmov; 
 

h) previnil sa vážnym skreslením údajov pri podávaní informácií požadovaných ako 
podmienku účasti vo výzve;  

 
i) snažil sa získať dôverné informácie alebo ovplyvňovať komisiu na výber projektov 

alebo zástupcov FSR počas hodnotiaceho procesu súčasných alebo predošlých výziev 
na predkladanie projektov. 

 
 
OPRÁVNENÍ PARTNERI 
 
Partner je fyzická alebo právnická osoba zúčastňujúca sa na projekte. Prípadní partneri 
žiadateľa sa podieľajú na navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby 
trvania. Zmluvnou stranou je žiadateľ a nie jeho partner. Výdavky partnerov nie sú 
oprávnené. Vzájomné partnerské vzťahy predkladateľa a jeho partnerov musia byť interne 
zmluvne ošetrené najneskôr pred podpisom zmluvy žiadateľa s Fondom sociálneho 
rozvoja. Partner žiadateľa sa nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, ktoré je 
žiadateľ povinný vykonať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
Vzhľadom na charakter a zameranie tejto výzvy vyhlasovateľ výzvy nevyžaduje, aby sa na 
realizácii projektu podieľal partner/partneri žiadateľa.  
 
 
OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

Cieľové skupiny v rámci výzvy sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľov (najmä obyvatelia 
segregovaných a separovaných rómskych komunít), ktoré sú postihnuté alebo ohrozené 
rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. 

Do tejto skupiny spadajú najmä: 

• plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity pre ktoré sa 
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci 
v hmotnej núdzi a poskytované služby podľa osobitných zákonov  

• občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným 
stavom, seniori 

• občania v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní 
príslušníci, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované 
skupiny obyvateľov 
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• dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných 
• obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby 
• nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, 
 písania a počítania 
• zemepisne izolované skupiny 
• obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít 
• závislí na drogách, alkohole  a inak závislí, vrátane abstinujúcich 
• starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc 
• rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky 
• ľudia so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím 
• občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody 
• bezdomovci 
• azylanti, imigranti,  migrujúci občania 
• ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva 
• mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostlivosti 

Jednotkou práce je jednotlivec, rodina a komunita. Pôsobenie sociálnej práce na tejto úrovni 
vedie následne k ovplyvneniu a žiadaným zmenám na úrovni celej komunity a obce. Jednou 
z najdôležitejších zásad sociálnej práce je vnímanie jednotlivca v kontexte jeho prostredia. 

 
 
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  
 
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. 
V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov:  

– Trnavský,  
– Trenčiansky,  
– Nitriansky,  
– Žilinský,  
– Banskobystrický,  
– Prešovský a  
– Košický samosprávny kraj. 

 
 
DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU 
 
Minimálna dĺžka trvania projektu je stanovená na 12 mesiacov.  
Žiadateľ je povinný realizovať projekt a oprávnené výdavky  maximálne do 24 mesiacov od 
začatia realizácie projektu. 
 
 
FORMA POMOCI A SYSTÉM PLATIEB 
 
Uvoľňovanie finančných prostriedkov (ESF a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) 
schválených a potvrdených zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
prijímateľom a SO/RO na realizáciu konkrétneho projektu sa bude uskutočňovať formou 
nenávratného finančného príspevku v zmysle vládou schváleného Systému finančného 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, 
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ktorá vychádza z relevantnej legislatívy ES a SR. 
 
Financovanie projektu konečného prijímateľa sa uskutočňuje formou refundácie/zálohových 
platieb/kombináciou zálohovej platby a refundácie. 
 
 
FINANCOVANIE  
 
Limity pomoci: 
Minimálna výška pomoci na jeden projekt:    250 000 Sk 
Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 4 500 000 Sk 

 
Výška pomoci: 
Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy 
k termínu 21.12.2007: 

120 000 000 Sk 

 
Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden projekt závisí od počtu pracovníkov a počtu 
cieľových skupín. Normatív pre určenie počtu pracovníkov je uvedený v Prílohe č. 2 Príručka 
pre žiadateľa o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007 /2.1/01 - 02. 
 
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 
Maximálne spolufinancovanie z ESF: 85 % 
Maximálne spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 % 
Minimálne spolufinancovanie žiadateľom: 5 % 

 
V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu si SO/RO 
vyhradzuje možnosť realokácie finančných prostriedkov na ostatné výzvy vyhlásené SO/RO,  
podľa reálnej výšky rozpočtov predložených projektov.  
 
Miera spolufinancovania 
 
Výška pomoci predstavuje sumu nenávratného finančného príspevku z  Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Miera spolufinancovania projektu z vlastných 
zdrojov žiadateľa je určená nasledovne: 

Žiadatelia z verejného sektora 
a mimovládneho sektora 

Podiel 
spolufinancovania 
vlastnými zdrojmi 

• mimovládne organizácie; neštátne subjekty 5 % 
• orgány a subjekty regionálnej a miestnej samosprávy a ich 

rozpočtové a príspevkové organizácie; 
5 % 

 
 

PRIORITNÉ TÉMY 
 
66  Vykonávanie aktívnych a preventívnych opatrení na trhu práce 
71 Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti 

diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na 
pracovisku 
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73 Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného 
prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú 
školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa pohlavia, a 
zlepšeného prístupu k východiskovému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave a ich zvýšenej kvality 

 
 
MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI 
 
Podrobný popis predkladania a schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj 
ďalšie užitočné informácie, sú každému potenciálnemu žiadateľovi k dispozícii v Príručke pre 
žiadateľa o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007 /2.1/01 - 02, ktorá tvorí prílohu č. 2 
tejto výzvy. 
 
Predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP: 
 

• Žiadateľ vypĺňa Žiadosť a jej prílohy v slovenskom jazyku.  
• Žiadateľ musí dodržať predpísané formuláre Žiadosti. Žiadosť obsahuje nasledujúce 
časti: 
o samotná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR 

– 2007 /2.1/02 z ESF 
o prílohy žiadosti (ďalej len prílohy) – podľa zoznamu uvedeného na konci Žiadosti 

• Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli 
a v dvoch kópiách. Kópie dokumentov nemusia byť overené. K Žiadosti priloží aj 
jeden exemplár elektronického média (CD), na ktorom bude samotná Žiadosť 
a prílohy č. 1 – Podrobný opis projektu a č. 2 - Podrobný rozpočet projektu 
a podrobný komentár k rozpočtu. 

• Žiadosť je potrebné vyplniť kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne 
a zrozumiteľne, a to na počítači (rukou písané žiadosti a žiadosti vyplnené písacím 
strojom budú zamietnuté). 

• Originál spolu so všetkými prílohami aj každá kópia Žiadosti musia byť zviazané 
jednotlivo hrebeňovou alebo porovnateľnou väzbou (1 originál, 2 kópie). 

• Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a potvrdená pečiatkou 
žiadateľa (viď. vo formulári Žiadosti v bode č. 17 Čestné vyhlásenie žiadateľa). 
Podpísaním Žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov. Podpísaním Žiadosti 
žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov. 

• Ak sa na projekte budú podieľať partneri, musia byť súčasťou Žiadosti nimi podpísané 
a pečiatkou potvrdené príslušné čestné vyhlásenia, ktoré sú súčasťou Žiadosti. 

 
V prípade ak žiadosť nebude spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti bude z ďalšieho 
hodnotenia automaticky vylúčená. 
 
Časový harmonogram výzvy a spôsob doručenia projektového spisu 
 
Termín vyhlásenia výzvy 21.december 2007 
Obdobie prijímania žiadostí od 20.02.2008 do termínu ukončenia 

predkladania žiadostí  
Termín ukončenia predkladania žiadostí priebežne do 30.06.2008 do 16:00 hod. 
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(rozhoduje dátum poštovej pečiatky 
potvrdzujúcej prijatie zásielky ), alebo do 
vyčerpania finančných prostriedkov 
alokovaných na túto výzvu 

V prípade ak žiadateľ predloží žiadosť pred termínom prijímania žiadostí (t.j. pred 
20.02.2008) nebude táto žiadosť zaevidovaná a bude zaslaná späť žiadateľovi.  
 
Kompletnú Žiadosť žiadateľ predloží na SORO ako doporučenú zásielku, osobne, alebo 
kuriérom, na adresu: 
 

Fond sociálneho rozvoja 
Špitálska 4-6 
816 43 Bratislava 
 

 
Žiadosť (1 originál, 2 kópie) v písomnej forme sa predkladá  v jedinej uzatvorenej obálke 
alebo v inom vhodnom uzatvorenom obale. Žiadateľ označí obal žiadosti nasledovne: 
 „FSR - PROJEKT ESF – TSP- neotvárať“   

• názov projektu 

••••    meno a adresa žiadateľa 

••••    názov a adresa SORO 

••••    kód a názov výzvy ku ktorej sa žiadosť vzťahuje „OP ZaSI -  FSR - 2007/ 2.1 /02“ 

 
Obsah obalu:  
 

1) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007 
/2.1/02 vrátane povinných Príloh žiadosti o NFP podľa zoznamu povinných príloh k 
žiadosti (1 originál a 2 kópie) 

 
2) CD s požadovaným obsahom (Žiadosť o  NFP a prílohy žiadosti, CD) prilepte na 

prednú stranu originálu žiadosti o NFP (1x, nie na kópie žiadosti). 

Ostatné informácie 

• Jeden žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť. 
 

• SO/RO v prípade osobného doručenia žiadosti vystaví žiadateľovi Potvrdenie 
o prijatí žiadosti o NFP. V prípade doručenia žiadosti poštou, resp. kuriérom, obdrží 
žiadateľ doklad3 potvrdzujúci doručenie žiadosti od subjektu vykonávajúceho 
doručenie zásielok (tento doklad nahrádza Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP 
vydávené SO/RO, t.j. SO/RO v prípade doručenia žiadosti poštou alebo kuriérom 
Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP nevydáva).  

 

                                                 
3 Poštová doručenka, potvrdenie kuriérskej služby a pod. 
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• Po zaregistrovaní žiadosti SO/RO zašle žiadateľovi Potvrdenie o registrácii 
predloženej žiadosti o NFP spolu s kódom ITMS (IT monitorovací systém pre 
štrukturálne fondy a Kohézny fond). 

 
• SO/RO si v prípade neúplnosti Žiadosti vyžiada doplnenie príloh od žiadateľa. 

V prípade nedoplnenia chýbajúcich príloh v termíne do 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy na doplnenie údajov bude žiadosť vyradená.  

 
 
Schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 
Postup pri výbere projektov je popísaný v príslušnej kapitole Príručky pre žiadateľa o NFP 
v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007 /2.1/01 – 02, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 
Zoznam hodnotiacich kritérií na základe ktorých sa budú hodnotiť predložené projekty, je 
súčasťou prílohy č. 6 výzvy: Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok. 
 
O pridelení NFP rozhoduje Výberová komisia a rozhodnutie komisie potvrdzuje minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nenávratný finančný príspevok na projekt sa prideľuje až 
na základe zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len zmluvy) podpísanej riaditeľom FSR. Uvedenú 
informáciu je možné nájsť tiež v Prílohe č. 2: Príručka pre žiadateľa o NFP v rámci výzvy OP 
ZaSI – FSR – 2007 /2.1/01 - 02 
Pred podpisom zmluvy neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku.  
 
Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s prerozdeľovaním štrukturálnych fondov 
EÚ sa musí dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov 
o poskytnutie NFP a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov 
nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov. Konfliktom záujmov sa rozumie 
situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je 
narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných 
funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov 
EÚ, s hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov. Za osobné alebo iné obdobné 
vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť 
a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so 
žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych 
fondov EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov. 
 
 
KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE  

  
Fond sociálneho rozvoja 
Adresa: Špitálska 4-6, 816 43  Bratislava 
e-mail:  vyzva_2007_2.1_02@fsr.gov.sk 
fax:  02 / 5975 2535 
telefón: 02 / 5975 2513 
web:  www.fsr.gov.sk  
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Písomne predložené otázky zasielajte poštou, faxom alebo elektronicky priamo na Fond 
sociálneho rozvoja. 
 
Odpovede najmä na opakujúce sa otázky získate prostredníctvom webovej stránky 
www.fsr.gov.sk bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od doručenia otázky. 
 
Všetky odpovede zverejnené na webovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej 
forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. 
Za záväzné pri elektronickej komunikácii sa považujú iba odpovede na otázky zaslané priamo 
na e-mail vyzva_2007_2.1_02@fsr.gov.sk. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky 
ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za 
záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.  
 

Fond sociálneho rozvoja bude organizovať informačné semináre pre potenciálnych 
žiadateľov a verejnosť k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Presné termíny 
a miesta konania informačných seminárov budú v časovom predstihu zverejnené na stránke 
Fondu sociálneho rozvoja: www.fsr.gov.sk.  
 
Záverom si dovoľujeme upozorniť žiadateľa, že až do termínu ukončenia predkladania 
žiadostí je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky www.fsr.gov.sk 
a www.esf.gov.sk, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace 
s vyhlásenou výzvou. Doklady žiadateľa doručené na SORO už v čase účinnosti zmenenej 
verzie výzvy avšak vyhotovené ešte počas účinnosti predošlej verzie výzvy sa posudzujú 
podľa pravidiel platných a účinných v čase ich vyhotovenia. 
 
 
PRÍLOHY  
 

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
2. Príručka pre žiadateľa 
3. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
4. Programový manuál pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia( 

v súčasnosti je v pripomienkovom konaní a bude zverejnený po 15.1.2008)  
5. Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
6. Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
7. Štatút a Rokovací poriadok Výberovej komisie  
8. Externý manuál pre publicitu 

 
 
Uvedené materiály tvoria súčasť výzvy publikovanej v elektronickej verzii na stránke 
www.esf.gov.sk; www.fsr.gov.sk;  www.strukturalnefondy.sk.  
 


