
 

                              
 

 
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŢIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
 
 

Kód výzvy: DOP – SIA - 2012/1.2/LSKxP 
 
 
 

OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA 
 
 

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov 

a podpory podnikania 

Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových 

podnikoch a samozamestnania 

 
 

 
Vyhlásená 

 
 

Sociálnou implementačnou agentúrou 
ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 
 

dňa 06.02.2012. 
 
 

Termín predkladania ţiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovený  

do 10.04.2012 do 16:00 hod. 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako poskytovateľ pomoci vyhlasuje výzvu v súlade so svojim 
schváleným Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os č. 1. Podpora rastu zamestnanosti. 

 
Táto výzva je zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR voči výzve s názvom:  

„Pilotná Výzva na predkladanie Ţiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu“,  kód výzvy: 
LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2“, ktorú vyhlásil Úrad  splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity (ÚSVRK). 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvoreného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho 

rozpočtu SR) na túto výzvu je 1.600.000,00 EUR. 
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Vymedzenie výzvy v rámci prioritnej osi, opatrenia a prioritnej témy 

 
Prostredníctvom tejto výzvy môţu ţiadatelia o nenávratný finančný príspevok z ESF (ďalej iba „ţiadateľ“) predkladať ţiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „ţiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej 

len „OP ZaSI“), Prioritnej osi 1 - Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2 - Podpora tvorby a udrţania pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 1.2.4: Podpora tvorby 

nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania (ďalej len 

„výzva“). 

Globálnym cieľom prioritnej osi je v zmysle OP ZaSI podpora rastu zamestnanosti.  

Cieľom opatrenia 1.2 je v zmysle OP ZaSI tvorba a udrţanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja 
podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na adaptabilitu na zmenené podmienky,  kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest, 
zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovníkov a na vznik a prispôsobenie sa podnikateľov a podnikov.  
 

Štátna pomoc 

 
V rámci tejto výzvy sa aplikuje: 
 
Schéma podpory tvorby a udrţania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udrţania pracovných miest 

u mikropodnikov, malých a stredných podnikov v znení neskorších dodatkov (schéma de minimis) DM – 3/2008. 
 

Účel výzvy 

 
Účelom tejto výzvy je podporiť aktivity zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby, udrţania nových 
pracovných miest, zvýšenia adaptability zamestnancov a to v zmysle výzvy LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2 so zameraním na 
ohrozenú cieľovú skupinu  Marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Výzva podporuje tvorbu a udrţanie pracovných miest, 
ako aj zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb v oblasti zamestnanosti pre ľudí ţijúcich v prostredí MRK, ktorí boli nezamestnaní 
viac ako 6 mesiacov pred nástupom na projektom vytvorené miesto (bez podmienky vedenia v evidencii UoZ). 

 

Prioritná téma a forma financovania  

 
V súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 spadá toto opatrenie v  rámci Prioritnej témy (kategorizácie dimenzie pomoci zo 
štrukturálnych fondov na roky 2007 – 2013) pod nasledujúce kódy: 
 
Prioritná téma: 

Kód 64 Rozvoj osobitných sluţieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a 
firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich poţiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností. 

Forma financovania: 
 
Kód 01 – nenávratná dotácia 
 
Nenávratnou dotáciou sa rozumie poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku uzatvorenej medzi prijímateľom a poskytovateľom. 

 

Oprávnené miesto realizácie projektu 

 
Výzva je zameraná na podporu rastu zamestnanosti príslušníkov MRK v zmysle výzvy LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2. Miesto 
realizácie projektu sa nachádza na území SR v obciach, ktoré vykazujú existenciu MRK, alebo na území obce/mesta kde existuje 
priestorová separácia a segregácia Rómov v izolovaných obecných, alebo mestských osídleniach a sú na zozname ţiadateľov so 
schválenou podporou pre LSKxP 1.2.  

 
 



 3 

Oprávnení ţiadatelia 

 
Oprávnenými ţiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP–SIA-2012/1.2/LSKxP môţu 
byť: 

 
a.) subjekty, ktorým boli schválené Lokálne stratégie komplexného prístupu (LSKxP) a zároveň si vo svojom 

projektovom zámere zvolili aj relevanciu k OP ZaSI opatrenie 1.2, alebo 

b.) partner subjektu, ktorému boli schválené LSKxP (ďalej len partner LSKxP) a ktorý je v rámci projektového 
zámeru OP ZaSI opatrenie 1.2 určený pre jeho implementáciu.  

 
Partner LSKxP je pre podmienky oprávnenosti definovaný nasledovne:  
 
Oprávnenými ţiadateľmi pomoci (Partner LSKxP) sú subjekty súkromného sektora – právnické a fyzické osoby, ktoré plánujú 
realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít.  
 
Ţiadatelia sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie1 alebo zdruţenie podnikateľov2 podľa 
právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), registrované na území SR v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, 
ktoré na základe schválenej ţiadosti o poskytnutí pomoci de minimis vykonávajú oprávnené aktivity v rámci schválených 
oprávnených projektov. 
 
Za ţiadateľov sa na účely tejto výzvy povaţujú len subjekty zapísané do Obchodného registra SR (fyzické alebo právnické osoby  
oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.), fyzické osoby – podnikatelia 
(ţivnostníci) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. Ţivnostenský zákon v znení neskorších predpisov a SZČO, zdruţenia podnikateľov v 
zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964  Zb. § 20 f),  a to v súlade s formami podnikateľov: 
 

1. zapísaní do Obchodného registra: 
 

 Verejná obchodná spoločnosť 

 Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 Komanditná spoločnosť 

 Akciová spoločnosť 

 Druţstvo 

 Fyzická osoba – ţivnostník 
 

2. nezapísaní do Obchodného registra: 
 

 Fyzická osoba – ţivnostníci a SZČO 
 

3. iné: 

 Záujmové zdruţenia právnických osôb, 

 Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú zaloţené podľa zákona FZ ČSFR č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo podľa zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka § 20 f –j), 
 Podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú zaloţené podľa zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník alebo podľa Občianskeho zákonníka § 20 písm. f). 
 
Ţiadateľmi sú zároveň aj subjekty, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti a to v prípade, ţe 
pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej hrozí narušenie hospodárskej súťaţe a 
ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ: 
 

 Občianske zdruţenia v súlade so zákonom č. 83/1990 Z. z. o zdruţovaní občanov v znení neskorších 
predpisov, 

 Nadácie zaloţené v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov, 

 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby, zaloţené v súlade so zákonom č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších 
predpisov. 

 

                                                 
1 § 2 ods. 2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
2 § 20 f) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 
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Oprávnenými ţiadateľmi v podmienkach tejto výzvy môţu byť súčasne aj subjekty, ktoré nie sú v rámci svojej činnosti 
zapojené do hospodárskej činnosti: 
 

 Občianske zdruţenia v súlade so zákonom č. 83/1990 Z. z. o zdruţovaní občanov v znení neskorších 
predpisov, 

 Nadácie zaloţené v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov, 

 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby, zaloţené v súlade so zákonom č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších 
predpisov. 

 Neinvestičné fondy zriadené v súlade so zákonom č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a doplnení 
zákona NRSR 207/1996 Z.z. 

 
 
Za kaţdú schválenú LSKxP môţe byť predkladateľom ţiadosti o NFP len jeden subjekt. V prípade, ţe predkladajúcim 
subjektom je partner LSKxP určený na realizáciu opatrenia OP ZaSI, je potrebné deklarovať zo strany partnera splnomocnenie 
obce na realizáciu projektového zámeru. Zároveň, ak sa obec, ako nositeľ LSKxP rozhodne delegovať právomoc na realizáciu 
LSKxP s príspevkom pre OP ZaSI partnerovi, môţe tak vykonať iba pri jednom subjekte. 
 

Oprávnení partneri 

 
V rámci predmetnej výzvy DOP – SIA – 2012/1.2/LSKxP nie je povolené vytváranie partnerstiev za účelom oprávnenosti aktivít a výdavkov 
ţiadateľa a zároveň aj partnera, nakoľko sa vo výzve neuzatvára zmluvný vzťah medzi ţiadateľom a partnerom. Predkladanie ţiadosti o NFP 
je povolené len pre jeden subjekt (subjekt, ktorému boli schválené LSKxP, príp. len pre partnera LSKxP daného subjektu). 

 

Oprávnené aktivity 

 

Pomoc je určená na individuálne projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu nasledovných povinných hlavných a podporných aktivít 
projektu: 

 Povinné hlavné aktivity 
 

Aktivita 1: tvorba a udrţanie novovytvorených pracovných miest 
 

Aktivita 2: vyškolenie koordinátora, resp. koordinátorov zamestnanosti  
 

Aktivita 3: vyškolenie novoprijatých zamestnancov  
 

 

 Povinné podporné aktivity  
 

Riadenie projektu 
 

Publicita a informovanosť 
 
Podrobná špecifikácia oprávnených aktivít je uvedená v prílohe č. 2 – Špecifikácia výzvy, v bode 1. Oprávnené aktivity 
 

Oprávnené cieľové skupiny 

 
Oprávnenou cieľovou skupinou sú: 
 
- zamestnanci prijatí na novovytvorené pracovné miesto v rámci Aktivity 1.1 

- zamestnanci prijatí na novovytvorené pracovné miesta v rámci Aktivity 1.2 – ľudia ţijúci v prostredí MRK, ktorí boli 
nezamestnaní viac ako 6 mesiacov pred nástupom na projektom vytvorené miesto (bez podmienky vedenia 
v evidencii UoZ) patriaci medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie 
(ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie) ako aj sociálnou 
závislosťou na štáte, charakteristické tieţ osobitnou tradíciou ţivota a inými špecifickými faktormi tohto etnika. 

 



 5 

Dĺţka trvania projektu   

 
Minimálna dĺţka trvania projektu 12 mesiacov 

Maximálna dĺţka trvania projektu 32 mesiacov 

 

Výška a intenzita pomoci 

 
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzatvorenej medzi prijímateľom pomoci a poskytovateľom.  
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu 
SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.2 na danú výzvu, predstavuje sumu 1.600.000,00 EUR. 
  
 
Subjekt LSKxP 
 

Minimálna výška ţiadanej pomoci na jeden projekt 50 000,00 EUR 

Maximálna výška ţiadanej pomoci na jeden projekt 250 000,00 EUR 
 

Štruktúra  
financovania 

celkových 
oprávnených výdavkov 
na projekt (%)3 -Obec, 

príp. RozO, PO 
zriadené obcou 

Celkové oprávnené výdavky 

Zdroje EÚ Národné verejné zdroje 

Spolu 

ESF  Štátny rozpočet 
Prijímateľ - Obec 

(spolufinancovanie) 

85,0 % 10,0 % 5,0 % 100,0 % 

 
Partner LSKxP 
 

Minimálna výška ţiadanej pomoci na jeden projekt 50 000,00 EUR 

Maximálna výška ţiadanej pomoci na jeden projekt 200 000,00 EUR 
 

Štruktúra 
financovania 

celkových 
oprávnených 

výdavkov na projekt 
(%)4 

Celkové oprávnené výdavky 

Zdroje EÚ 
Národné verejné 

zdroje 
Súkromné zdroje 

Spolu 

ESF Štátny rozpočet 
Prijímateľ 

(spolufinancovanie) 

80,75 % 14,25 % 5,0 % 100,0 % 

 
Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. spolufinancovanie ţiadateľa tvorí min. 
5% z celkových oprávnených výdavkov. 
 

Systém platieb 

 
Na základe Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 sa 
financovanie projektov uskutočňuje systémom refundácie, systémom zálohových platieb, prípadne kombináciou uvedených 
systémov.  
 

                                                 
3 Vid Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 
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Oprávnené výdavky 

 
Oprávnenosť výdavkov je bliţšie špecifikovaná v prílohe č. 1 Príručka pre ţiadateľa o NFP ako aj v prílohe č. 2 Špecifikácia 
výzvy, v bode 2.  
 

Neoprávnené výdavky 

 
Neoprávnené výdavky sú bliţšie špecifikované v  aktuálnom znení Usmernenia RO č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov na stránke 
www.esf.gov.sk. 
 

Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci  

 
Ţiadateľ je povinný vypracovať a predkladať ţiadosť o NFP prostredníctvom verejnej časti ITMS. Kaţdý ţiadateľ môţe získať 
prístup do ITMS prostredníctvom portálu http://www.itms.sk. Bliţšie informácie o prístupe do verejnej časti ITMS, ako aj 
informácie o spôsobe vyplnenia a odoslania ţiadosti o NFP cez verejný portál sú rozpísané v Príručke pre ţiadateľa o NFP.  
 
Vyplnený formulár ţiadosti o NFP spolu s povinnými prílohami je ţiadateľ povinný zaslať nielen v elektronickej forme 
prostredníctvom verejnej časti ITMS, ale ho doručiť aj fyzicky  v tlačenej verzii. Tlačená verzia ţiadosti o NFP musí byť 
vygenerovaná (vytlačená) z ITMS aţ po odoslaní cez portál ITMS a podpísaná štatutárnym orgánom ţiadateľa. Ak ţiadateľ 
disponuje pečiatkou, resp. má povinnosť pečiatku pouţívať, dokumenty na relevantnom mieste opatrí pečiatkou.   
 
Doručená ţiadosť o NFP musí byť zviazaná v jednom celku spolu s povinnými prílohami (1 originál a 1 kópia) v pevnej väzbe 
a doručená do sídla SIA v uzavretom, nepriehľadnom a nepoškodenom obale najneskôr v deň uzávierky výzvy. V prípade zásielok 
doručených poštou, resp. kuriérom rozhodujúca je poštová pečiatka a nie fyzické doručenie.   
 

Dovoľujeme si upozorniť ţiadateľov, ţe ţiadosť o NFP musí byť zviazaná v jednom celku spolu s povinnými prílohami. Ţiadosť o 
NFP, ktorá nebude zviazaná, nesplní základné kritétium na poskytnutie pomoci a bude po kontrole formálnej správnosti ţiadostí 
vylúčená z ďalšieho procesu hodnotenia. 

 
Na základnom obale musí byť uvedené:  
 

 názov a adresa ţiadateľa o NFP, 
 názov a adresa SIA, 
 názov OP ZaSI, 
 názov projektu, 
 názov a číslo opatrenia, 
 kód výzvy: DOP–SIA–2012/1.2./LSKxP, 
 nápis „ŢIADOSŤ O NFP“, 
 nápis „NEOTVÁRAŤ“. 

 

Konanie o ţiadosti o NFP 

 
V súlade s § 14, bod (1) Zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
začína konanie o ţiadosti o NFP doručením ţiadosti.  
 
V konaní o ţiadosti sa: 

 zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory určených vo výzve, 
 preverí súlad dokumentov predloţených na základe výzvy. 

 
 
 
Schvaľovanie ţiadostí o NFP prebieha v nasledovných etapách: 

 kontrola formálnej správnosti, 
 odborné hodnotenie, 
 výber ţiadostí o NFP.  

 
V rámci kontroly formálnej správnosti sú kontrolované kritériá oprávnenosti a kritériá úplnosti, ktoré sú bliţšie zadefinované v rámci 
Príručky pre ţiadateľa o NFP, a ich nesplnením SORO môţe danú ŢoNFP vylúčiť. 

http://www.itms.sk/
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Vzhľadom na charakter výzvy zároveň SORO zabezpečí v rámci procesu overovania kritérií oprávnenosti príslušných ŢoNFP, aj 
overenie súladu projektu so schválenou ţiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP. SIA uvedené zabezpečí na začiatku kontroly 
formálnej správnosti a na základe záväzného písomného vyhlásenia ÚSVRK o súlade projektu so schválenou Ţiadosťou o 
poskytnutie podpory LSKxP, ktoré v zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2009 vydáva ÚSVRK na základe písomnej ţiadosti SIA, 
ktorej súčasťou sú aj formuláre ŢoNFP a opisu projektu, príp. aj iných relevantných príloh príslušných ŢoNFP. ÚSVRK vydá 
vyhlásenie o súlade projektu so schválenou ţiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP v termíne do 7 dní odo dňa doručenia 
písomnej ţiadosti SIA. Vyhlásenie ÚSVRK o nesúlade ŢoNFP so schválenou LSKxP povaţuje SIA za nesplnenie príslušného 
kritéria oprávnenosti ŢoNFP.  

 
V prípade, ak ţiadosť o NFP nespĺňa poţadované formálne náleţitosti (kritériá úplnosti), SIA vyzve ţiadateľa na ich doplnenie, a to 
zaslaním písomnej Výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ţiadosti o NFP. Ţiadateľ doplní chýbajúce náleţitosti ţiadosti o NFP 
v termíne do 7 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ţiadosti o NFP.  

 
Moţnosť doplnenia formálnych náleţitostí, resp. odstránenia formálnych nedostatkov sa nevzťahuje na informácie uvedené vo 
formulári ţiadosti o NFP, opisu projektu a rozpočtu projektu. 

V rámci odborného hodnotenia prebieha odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ţiadosti o NFP 
s hodnotiacimi kritériami, ktoré tvoria súčasť balíka výzvy. 

Odborné hodnotenie zabezpečujú externí hodnotitelia a interní hodnotitelia. Po ukončení procesu hodnotenia hodnotiteľ vypracu je 
hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ţiadostí o NFP a tento hárok podpíše. Na základe hodnotiacich hárkov vypracujú spoločne 
dvaja hodnotitelia, posudzujúci danú ţiadosť o NFP, spoločný odborný hodnotiaci posudok v súlade s kritériami hodnotenia pre 
výber ţiadosti. Sociálna implementačná agentúra môţe taktieţ vykonať inštitút návštevy u ţiadateľa pre zistenie súladu ţiadostí 
o NFP s reálnym stavom a pripravenosťou ţiadateľa4. 

 
O schválení alebo neschválení ţiadosti rozhoduje riadiaci orgán, ktorý môţe zriadiť výberovú komisiu ako poradný orgán v konaní 
o ţiadosti, ktorý koná v súlade so svojim štatútom a rokovacím poriadkom. 
 
SIA po overení postupov zo strany RO pre OP ZaSI a pred vydaním rozhodnutia o schválení resp. neschválení ţiadosti o NFP, RO 
pre OP ZaSI overí u ţiadateľov, ktorých ţiadosti boli Výberovou komisiou odporučené na schválenie, splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci a to v prípade, keď v ţiadosti o NFP boli povinné prílohy nahradené čestným vyhlásením.  
 
Vzhľadom na čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je ţiadateľ o poskytnutie NFP povinný dodrţiavať princíp rovnosti 
príleţitostí a predchádzať akejkoľvek forme diskriminácie. 
 
V súlade s § 12, bod (2) Zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
nie je na poskytnutie pomoci a podpory právny nárok.  
 

Uzávierka prijímania ţiadostí o NFP 

 
Ţiadosti o NFP je moţné predkladať od termínu vyhlásenia výzvy, najneskôr do 10.04.2012 do 16:00 hod., na niţšie uvedenú 
adresu Sociálnej implementačnej agentúry (ďalej len „SIA“): 

 
Sociálna implementačná agentúra 
Špitálska 6 
813 65 Bratislava. 

 
Ţiadosť o NFP sa povaţuje za doručenú, ak je do uzávierky výzvy doručená na SIA elektronicky (odoslaním cez verejný portál 
ITMS) ako aj fyzicky. Za dátum doručenia sa povaţuje dátum fyzického doručenia ţiadosti o NFP.  

 
V  prípade osobného doručenia je rozhodujúci dátum fyzického doručenia na Sociálnu implementačnú agentúru, v prípade 
doručenia kuriérom alebo poštou je rozhodujúci dátum odoslania na prepravu ţiadateľom. 

 
V prípade, ţe ţiadosť o NFP nebude doručená v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, bude vrátená späť ţiadateľovi 
neotvorená na adresu uvedenú na základnom obale, ako nedoručená zásielka. V prípade, ţe ţiadosť o NFP bude na adresu SIA 
doručená poštou v poškodenom, resp. neuzavretom základnom obale, vráti sa ţiadosť o NFP späť ţiadateľovi.  

 

                                                 
4
 Inštitút návštevy u ţiadateľa bude moţné vykonať len v prípade schválenia nových výberových a hodnotiacich kritérií zo strany RO. 
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Ďalšie informácie k výzve 

Odporúčame ţiadateľom, aby sa oboznámili, v nadväznosti na zameranie predkladaného projektu, s príslušnými časťami OP ZaSI, 
Programového manuálu k OP ZaSI. Uvedené dokumenty, ktoré sú dostupné na www.sia.gov.sk, www.esf.gov.sk a www.nsrr.sk 
umoţnia potenciálnemu prijímateľovi pomoci pochopiť ciele a priority týchto programovacích dokumentov na obdobie rokov 2007 – 
2013.  
 
Zároveň chceme upozorniť ţiadateľov, ţe aţ do uzávierky na predkladanie ţiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené 
internetové stránky MPSVR SR a SIA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace 
s vyhlásenou výzvou.  
 
V prípade, ţe ţiadateľ predloţí ţiadosť po uverejnení vyššie uvedených aktuálnych informácií, musí predloţená ţiadosť 
zohľadňovať tieto informácie.  
 
V prípade, ţe ţiadateľ predloţí ţiadosť pred uverejnením vyššie uvedených aktuálnych informácií, bude ţiadateľ poţiadaný zo 
strany SIA o ich doplnenie. 
 

Dovoľujeme si upozorniť ţiadateľov, ţe v čase pred celkovým ukončením hodnotiaceho procesu nebudú poskytované ţiadne 
informácie o ţiadateľoch, hodnotiteľoch a priebeţných výsledkoch hodnotiaceho procesu.  

 
Prípadné ďalšie otázky týkajúce sa tejto výzvy môţu ţiadatelia konzultovať telefonicky, poštou alebo elektronicky na adrese: 

 
Sociálna implementačná agentúra 
Špitálska 6  
813 65 Bratislava  
webová stránka: www.sia.gov.sk  
Telefónne číslo: 02/2046 2918 
E-mail: info@sia.gov.sk   

 
Otázky je potrebné označiť príslušným kódom:  

 
DOP–SIA–2012/1.2./LSKxP 
 

Odpovede na otázky zaslané poštou, faxom alebo elektronicky budú ţiadateľom zasielané najneskôr do 10 dní. Informácie budú 
potenciálnym ţiadateľom poskytované počas obdobia na prijímanie ţiadostí o NFP, definovaného vo výzve na predkladanie 
ţiadostí o NFP. Písomne bude odpovedané na otázky zaslané na SORO najneskôr 10 dní pred termínom uzavretia výzvy na 
predkladanie ţiadostí o NFP. 
 
Odpovede na otázky, ktoré sú často kladené ţiadateľmi o  NFP, ako aj otázky všeobecného charakteru súvisiace s predkladaním 
ţiadostí o NFP, budú zverejnené na internetových stránkach www.sia.gov.sk a www.esf.gov.sk formou linku „často kladených 
otázok“ - FAQ. Je vhodné, aby ţiadatelia sledovali link FAQ, nakoľko sa tu môţu objaviť odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú, 
príp. sú spoločné pre viacerých ţiadateľov.  
 
Všetky odpovede zverejnené na webovej stránke alebo poskytnuté ţiadateľovi v písomnej forme či v elektronickej forme sa 
povaţujú za záväzné a ţiadateľ sa na ne môţe v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté ţiadateľovi ústnou formou, 
pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemoţno povaţovať za záväzné a ţiadateľ sa na ne nemôţe odvolávať. 

 
Osobné konzultácie budú prebiehať v SIA v stredu v čase od 9:30 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 02/2046 2918. 
 
 

Zaujatosť  

 
Za zaujatosť sa povaţuje situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi ţiadateľom a osobami 
vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu 
môţe byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu 
projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa povaţuje rodinná 
spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so ţiadateľom o NFP.  
 
 

http://www.sia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.sia.gov.sk/
mailto:info@sia.gov.sk
http://www.sia.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
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Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy 

 
Prílohy výzvy:  
 

1. Príručka pre ţiadateľa o NFP 
2. Špecifiká výzvy 
3. Formulár ţiadosti o nenávratný finančný príspevok s prílohami 
4. Hodnotiace a výberové kritériá 
5. Vzor Zmluvy o NFP 
6. Aktivácia uţívateľského konta v ITMS 
7. Schéma de minimis DM 3/2008 

 
 

Podporné dokumenty: 
 

1. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
2. Usmernenie Riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov N3/2007 aktualizácia č. 10 
3. Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF 
4. Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príleţitostí 
5. Potvrdenie o prijatí ţiadosti o NFP 
6. Popis pracovnej činnosti koordinátora zamestnanosti 
7. Programový manuál k OP ZaSI 
8. Vzorový príklad projektu LSKxP 
9. KZ úplnosti ŢoNFP 
10. Výklad najpouţívanejších merateľných ukazovateľov projektu 

 

 


