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Vymedzenie výzvy v rámci prioritnej osi a opatrenia  

 
V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z ESF (ďalej iba 
„žiadateľ“ resp. „žiadatelia“) predkladať žiadosti v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“), ktoré budú podporované v rámci Prioritnej osi 4 
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality 
služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, Rámcová aktivita 3 
Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými 
organizáciami (ďalej len „výzva 4.1.3“). 
 
 
Globálnym cieľom v zmysle OP ZaSI je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov verejnej správy 
a mimovládnych organizácií. 
 
Cieľom opatrenia 4.1 v zmysle OP ZaSI je riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh 
verejnej správy. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných 
služieb.  
 
Rámcová aktivita 3 podnecuje jednotlivé MVO k identifikácii potrieb zamestnancov s cieľom 
zvyšovania kvality ľudských zdrojov prostredníctvom skvalitnenia systému vzdelávania, 
rozvíjania komunikačných schopností zamestnancov MVO a budovania partnerstiev na 
regionálnej a lokálnej úrovni.  
 
 
 
Špecifické ciele výzvy 
 

1. Podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov v mimovládnych organizáciách, za účelom  
zvýšenia kvality ich služieb. 

 

2. Zvyšovanie dostupnosti služieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami s orientáciou 
na klienta pri použití informačných a komunikačných technológií. 

 

3. Podpora modernizácie mimovládnych organizácií a služieb nimi poskytovaných.  

 

4. Podpora výmeny informácií a skúseností medzi mimovládnymi organizáciami. 

 

 
Prioritná téma a forma financovania 
 
V súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 spadá toto opatrenie v  rámci kategorizácie 
pomoci z fondov na roky 2007–2013 pod nasledujúce kódy: 
� Prioritná téma - kód 81 Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, 

monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít 
pri predkladaní stratégií a programov. 

� Forma financovania – kód 01 Nenávratná dotácia. 
 
 
 
Geografický rozsah realizácie projektu 
 
V rámci tohto opatrenia je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov oprávnených na 
financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia, t.j. regiónom, ktorých 
hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS) vypočítaný na 
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základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000 - 2002 nedosiahol 75 %, zlepšovaním 
podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania a zlepšovania kvality investícií 
do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácie a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti 
na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, zlepšovania životného prostredia a 
administratívnej efektívnosti. 

Ide o regióny: Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, 
Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, 
Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, 
Košický samosprávny kraj).  
 
Pomoc je adresovaná výhradne cieľovým skupinám zamestnaným v rámci územia cieľa 
Konvergencia, pričom žiadateľom môže byť subjekt registrovaný a pôsobiaci v rámci územia 
celej Slovenskej republiky. 
 
 
Forma a výška pomoci 
 
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“).  
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvoreného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu 
a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 4.1 na danú výzvu, 
predstavuje sumu 320.000.000,- Sk. 
 

Minimálna výška pomoci jednému žiadateľovi   1.000.000,- Sk 
Maximálna výška pomoci jednému žiadateľovi 10.000.000,- Sk 

 
Celkové oprávnené výdavky 

Zdroje EÚ Národné 
verejné zdroje 

Súkromné zdroje 

ESF  Štátny 
rozpočet 

Prijímateľ 
(spolufinancovanie) 

Spolu 

Štruktúra 
financovania 
celkových 

oprávnených 
výdavkov na 
projekt (%) 80,75 % 14,25 % 5,0 % 100,0 % 

 
 
Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 95% celkových oprávnených 
výdavkov a minimálny podiel prijímateľa na spolufinancovaní je 5% oprávnených výdavkov. 

Systém platieb 

Na základe  Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 
programové obdobie 2007-2013 sa pre subjekty mimovládneho sektora uskutočňuje 
financovanie projektov systémom refundácie alebo systémom zálohových platieb.  
 
Kritériá pre špecifikáciu mimovládnych organizácií s nárokom na zálohové platby: 
 

a) Mimovládna organizácia spĺňa podmienku, že vo svojej činnosti má zadefinovaný 
minimálne jeden predmet z nižšie uvedených činností: 

- sociálna služba/sociálna starostlivosť; 
- vzdelávanie; 
- zdravotná služba/ zdravotná starostlivosť, 

a zároveň 

b) Mimovládna organizácia nemá podlžnosť voči štátu a v minulosti sa nedopustila    
závažného porušenia pravidiel platných pre realizáciu projektov ESF. 



 4

Upozornenie: Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. V tejto súvislosti upozorňujeme 
žiadateľov, ak začnú realizovať projekt skôr, ako s nimi bude podpísaná Zmluva o poskytnutí 
NFP, budú všetky náklady vzniknuté žiadateľom pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí NFP 
považované za neoprávnené. 
 
 
Oprávnené aktivity 
 
Výzva je zameraná na rámcovú aktivitu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia 
kvality služieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami“, prostredníctvom ktorej budú 
napĺňané ciele Opatrenia 4.1. Príklady aktivít obsiahnutých v rámcovej aktivite sú nasledovné: 

 
� Investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov mimovládnych organizácií (napr. 

workshopy, tréningy, stáže pre zamestnancov, atď.).  
 
� Investície do rozvoja, podpory a zvyšovania prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu 

zamestnancov MVO zavádzaním nových foriem vzdelávania (napr. e-learning za 
účelom zvýšenia úrovne všeobecnej, špecifickej a digitálnej gramotnosti, a iné). 

 
� Vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability a profesionalizácie pracovnej 

sily MVO v rámci skvalitňovania poskytovania služieb (rozvoj kvalifikácie a spôsobilostí 
zamestnancov MVO, obnovovanie zručností zamestnancov MVO smerom k inováciám, 
získavanie certifikátu, povolenia na profesionálnu činnosť zamestnanca MVO v zmysle 
platných právnych predpisov, podpora zvýšenia profesionalizácie v dobrovoľníckej 
činnosti). 

 
� Vzdelávanie zamestnancov MVO v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo všeobecnej aj 

odbornej oblasti (napr. oblasť manažmentu, marketingu, účtovníctvo, ochrany 
životného prostredia, cudzích jazykov, rozvíjania komunikačných zručností, 
psychosociálneho výcviku, psychológie práce, zlepšovania pracovných podmienok, 
personalistiky, poradenstva atď.). 

 
� Implementácia vzdelávacích programov/kurzov zameraných na získanie zručností v 

oblasti informačných a komunikačných technológií (napr. s cieľom realizácie 
inovatívnych spôsobov poskytovania služieb prostredníctvom internetu).  

 
� Rozvoj mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby a implementácie verejných 

politík a obhajobu verejných záujmov, zmapovanie, monitoring a vyhodnotenie 
procesov verejnej politiky mimovládnych organizácií. 

 
� Budovanie  a rozvoj partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni. 
 
� Investície do podpory budovania a rozvoja zamestnancov MVO (posilnenie budovania 

vedomostí prenosom a výmenou skúseností v rámci vnútroštátneho a medzinárodného 
sieťovania v rámci vzdelávania medzi neziskovými organizáciami). 

 
 
 
Oprávnení žiadatelia 
 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) môže predložiť iba 
samotný žiadateľ z okruhu nižšie uvedených oprávnených prijímateľov, nie iný subjekt. 
 
Žiadateľom/prijímateľom pomoci sú subjekty mimovládneho neziskového sektora, 
registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú 
realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít, a sú to najmä: 
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- občianske združenia v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Z. z. o združovaní 

občanov, 
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, 
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. 

o neinvestičných  fondoch, 
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, založené 

v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení 
neskorších predpisov 

- účelové zariadenie cirkvi v súlade so zákonom SNR č. 308/1991 Zb. o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona 
z 31. októbra 2000 číslo 394/2000 Z. z., napr. Slovenská katolícka charita, Evanjelická 
diakonia a pod.; 

- Slovenský Červený kríž v súlade so zákonom NR SR č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom 
Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža. 

 
Podmienkou je však vznik/registrácia žiadateľa najneskôr do 
30. septembra 2007. Splnenie uvedenej podmienky žiadateľ náležite zdokladuje 
v závislosti od typu subjektu. 
 

 
Oprávnené cieľové skupiny, na ktoré bude projekt zameraný 
 

� Zamestnanci pracujúci v trvalom pracovnom pomere (pracovná zmluva)1 
� Zamestnanci pracujúci na Dohodu o pracovnej činnosti2 

 
Žiadateľ môže popri vlastných zamestnancoch vzdelávať aj zamestnancov svojho partnera 
uvedeného v projekte. Podmienkou však je, že súbor cieľových skupín musí zahŕňať aj 
zamestnancov žiadateľa, nie len zamestnancov partnera/ov. 
                          
 
Oprávnení partneri  
 
Partnerom žiadateľa môže byť: 

� organizácia z neziskového sektora  
� samospráva 

� územná samospráva 
1. miestna územná samospráva – obce a mestá 
2. regionálna územná samospráva – vyššie územné celky, ktorými sú 

samosprávne kraje 
 
Zmluvnou stranou je žiadateľ a nie jeho partner. Vzájomné partnerské vzťahy žiadateľa 
a jeho partnerov musia byť zmluvne ošetrené najneskôr pred podpisom zmluvy medzi 
prijímateľom a SIA. SIA vyžaduje predloženie 1 originálu Zmluvy o partnerstve najneskôr 
v deň podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy podliehajú 
zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nemôže byť partnerstvom 
obchádzaný. Partnerstvo môže zvyšovať pridanú hodnotu žiadosti, ak prípadní partneri 
žiadateľa sa podieľajú na navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby 
trvania. 
Žiadateľ v popise aktivít odôvodní výber partnera a uvedie, ako sa podieľa na realizácii 
projektu.  
 
 

                                                
1 V zmysle Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov § 42 až § 50 
2 V zmysle Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov § 228a 
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Oprávnení dodávatelia 
 
Dodávatelia nie sú považovaní za partnerov žiadateľa. Všetky dodávateľsko-
odberateľské vzťahy podliehajú zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď Príručka pre žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok, kap. 5.1. Verejné obstarávanie) a toto pravidlo nemôže byť partnerstvom 
obchádzané. 
 
 
Oprávnené výdavky 
 
Základné kritériá oprávnenosti výdavkov z  hľadiska času, výšky a opodstatnenosti 
Aby boli výdavky oprávnené, musia spĺňať nasledovné podmienky: 
 

1. Výdavky sú oprávnené pre príspevok z ESF, ak vznikli za účelom realizácie projektu 
a boli skutočne uhradené od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP a spadajú do obdobia medzi 1. januárom 2007 až 31. decembrom 2015. 
Výnimkami z uvedeného pravidla sú odpisy, nepriame náklady, materiálne príspevky. 

2. Výdavky musia byť schválené a potvrdené Zmluvou o poskytnutí NFP a tiež primerané 
(musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase) a musia byť vynaložené 
v súlade s nasledovnými princípmi: 

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

3. Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými 
záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou SR 
a EK a schválené SIA. 

 
Pre túto výzvu SIA stanovuje bližšiu špecifikáciu oprávnených výdavkov v  Príručke pre 
žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Príručka pre žiadateľa) (príloha 
výzvy, kapitola  3.10 Kritériá oprávnenosti výdavkov) a je potrebné, aby žiadateľ postupoval 
v súlade s danými kritériami oprávnenosti výdavkov ako aj so všetkými postupmi.  
 
 
 
Minimálna a maximálna dĺžka trvania projektu 

Minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov a maximálna dĺžka trvania projektu je 24 
mesiacov (vrátane realizácie neoprávnených nákladov definovaných v projekte). Doba 
realizácie projektu začína dňom uvedeným v Oznámení o začatí realizácie projektu a končí 
dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe projektu.  

 
 
Uzávierka prijímania žiadostí 
 
Žiadosti o NFP je možné podať najneskôr do 7. mája 2008 do 16.00 hod a to aj 
v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum 
fyzického doručenia zásielky) na nižšie uvedenú adresu SIA. 
V prípade, ak žiadosť nebude fyzicky doručená (nezávisle od toho, či je doručená osobne, 
kuriérom alebo poštou) do stanoveného termínu do 16:00 hod. na adresu vykonávateľa, bude 
vrátená späť žiadateľovi neotvorená na adresu uvedenú na základnom obale, ako zásielka 
nedoručená! V prípade, že žiadosť spolu s projektom bude vykonávateľovi doručená poštou 
v poškodenom, resp. neuzavretom základnom obale, vráti sa žiadosť späť žiadateľovi.  
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Žiadosť o NFP, vrátane povinných príloh (1 originál a 2 kópie) zviazané jednotlivo výlučne 
v hrebeňovej väzbe, musia byť doručené najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom 
základnom, nepriehľadnom a nepoškodenom obale do sídla SIA ako doporučená zásielka, 
osobne, alebo kuriérom.  
 
Na základnom obale musí byť uvedené:  

•••• názov a adresa žiadateľa o NFP; 
•••• názov a adresa SIA; 
•••• názov OP ZaSI 
•••• názov projektu 
•••• názov a číslo opatrenia 
•••• kód výzvy: „DOP–SIA–2008/4.1.3/01“ 
•••• nápis „ŽIADOSŤ O NFP“ 
•••• nápis „NEOTVÁRAŤ“ 

 
 
Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP:  DOP–SIA–2008/4.1.3/01 
 
 
Adresa:  
 
Sociálna implementačná agentúra  
Odbor implementácie 
Špitálska 6 
816 43  Bratislava 
Tel.: 02 / 5975 3528 
Fax: 02 / 5975 3523 
Webová stránka: www.sia.gov.sk 
E-mail: info@sia.gov.sk  
 
 
 
Konflikt záujmov 
 
Pod 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 nenávratný finančný príspevok z ESF, štátneho rozpočtu 
alebo iných verejných zdrojov.  
 
 
 
Doplňujúce informácie 
 

Odporúčame žiadateľom, aby sa oboznámili, v nadväznosti na zameranie predkladaného 
projektu, s príslušnými časťami OP ZaSI, Programového manuálu k OP ZaSI. Uvedené 
dokumenty umožnia potenciálnemu prijímateľovi pomoci oboznámiť sa s cielmi a prioritami 
týchto programových dokumentov na obdobie rokov 2007 - 2013 a tým mu zjednodušia 
vypracovanie ŽoNFP a povinných príloh, zároveň ho oboznámia s organizačnou štruktúrou 
zabezpečenia OP ZaSI, s procesom jeho implementácie, s oprávnenými aktivitami, ako aj 
oprávnenými a neoprávnenými výdavkami. 
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Poskytovanie informácií 
 
 
OP ZaSI, Programový manuál k OP ZaSI a ďalšie relevantné informácie sú zverejnené na 
internetovej stránke MPSVR SR ako poskytovateľa pomoci – www.employment.gov.sk, 
www.esf.gov.sk a taktiež na internetovej stránke vykonávateľa – SIA – www.sia.gov.sk. 
  
Podrobné informácie spolu s návodom na vyplnenie Žiadosti o NFP a povinných príloh, ako aj 
podmienky poskytnutia pomoci, mechanizmus poskytovania pomoci sa nachádzajú v Príručke 
pre žiadateľa, ktorá je ako príloha k tejto výzve uverejnená na internetovej stránke SIA: 
www.sia.gov.sk (ako súčasť kompletného balíčka na stiahnutie) alebo na internetovej stránke 
MPSVR SR: www.employment.gov.sk a www.esf.gov.sk.  
 

 

Zároveň si dovoľujeme žiadateľov upozorniť, že v čase hodnotiaceho procesu 
nebudú poskytované žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných 
výsledkoch hodnotiaceho procesu.  
Informácie o počte prijatých žiadostí, celkovej výške žiadaných NFP  a informácie 
o fáze hodnotiaceho procesu budú zverejňované len prostredníctvom webovej 
stránky www.sia.gov.sk.  
 

 

 

Konzultácie k výzve 
 
Žiadateľom odporúčame konzultovať prípravu projektu priamo s pracovníkmi SIA, a to 
osobne, telefonicky, poštou, faxom alebo elektronicky.  
 
Odpovede na otázky zaslané poštou, faxom alebo elektronicky budú žiadateľom zasielané 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) najneskôr do 8 pracovných dní.  
 
Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky nie sú záväzné a žiadateľ sa na ne 
nemôže odvolávať. Záväzné sú iba odpovede listom a e-mailom. 
 
Odpovede na otázky, ktoré sú často kladené žiadateľmi o NFP, ako aj otázky všeobecného 
charakteru súvisiace s predkladaním žiadostí o NFP, budú zverejnené na vyššie uvedených 
internetových stránkach  SIA a  MPSVR SR vo forme FAQ (Frequently Asked Questions – 
Často kladené otázky). 
 
Konzultácie na Sociálnej implementačnej agentúre 
 
Písomné otázky týkajúce sa výzvy môžete zasielať:  
 

poštou 
Sociálna implementačná agentúra  
Špitálska 6  
816 43 Bratislava 

elektronicky info@sia.gov.sk 

faxom 02/5975 3523 

 
Otázky je potrebné označiť kódom - „DOP–SIA–2008/4.1.3/01“.  
 
Telefonicky je možné sa informovať na telefónnych číslach:  

� 02/5975 3528 alebo  
� 02/5975 3518. 
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Osobné konzultácie budú prebiehať v SIA v utorok a štvrtok v čase od 9.00 hod. do 15.00 
hod. v budove MPSVR SR na vyššie uvedenej adrese SIA. Záujem o osobné konzultácie je 
potrebné nahlásiť vopred na telefónnom čísle 02/5975 3528 alebo 02/5975 3518. 
 
 
 
Informačné semináre k výzve 
 
Vaše otázky k výzvam môžete konzultovať aj na informačných seminároch, ktoré sa 
uskutočnia: 
 
12. 3. 2008 v Prešove, hotel Dukla, nám. Legionárov č.2  
13. 3. 2008 v Banskej Bystrici, hotel Dixon, Švermova ul.32                 
14. 3. 2008 v Trnave, hotel Prestige , Sladovnícka 15 
 
Cieľom seminárov je hlavne prezentácia podmienok vyhlásenej výzvy s dôrazom na 
oprávnenosť  žiadateľa, oprávnenosť výdavkov, zabezpečenie informovanosti projektov   
a taktiež prezentácia formulárov Žiadostí  o poskytnutie NFP a jej príloh ako aj  rady a pokyny 
k jej vyplneniu.  
 
Začiatok seminára je vždy o 9.30 hod. Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané 
jednak počas diskusie po skončení prezentácií alebo počas individuálnych konzultácií 
v poobedňajších hodinách. 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa organizačného zabezpečenia seminárov, pozvánka, 
prihláška a spôsob prihlasovania sa na semináre budú zverejnené v dostatočnom 
časovom predstihu na webovej stránke www.sia.gov.sk. 
 
 
 
Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP:  
 

1. Formulár Žiadosti o NFP  
2. Formuláre príloh k žiadosti o NFP:  

� Rozpočet a komentár rozpočtu projektu 
� Podrobný opis projektu 
� Dokument popisujúci činnosť organizácie za predchádzajúci rok 
� Čestné vyhlásenia 

3. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok 
 
Podporné dokumenty 
1. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
2. Programový manuál 
3. Štatút výberovej komisie pre posudzovanie žiadostí 
4. Rokovací poriadok výberovej komisie pre posudzovanie žiadostí 
5. Prehľad informačných seminárov 
6. Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí 
7. Manuál pre informovanie a publicitu 
8. Hodnotiace kritériá a výberové kritériá OP ZaSI  
9. Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
10. Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP 

 
 
Záverom si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že až do uzávierky na predkladanie projektov 
je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MPSVR SR a SIA, kde budú 
v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 
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V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť po uverejnení vyššie uvedených aktuálnych informácií, 
musí predložená žiadosť zohľadňovať tieto informácie.  
 
V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť pred uverejnením vyššie uvedených aktuálnych 
informácií, bude žiadateľ požiadaný zo strany SIA o ich doplnenie.  


