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Štruktúra OP ĽZ
Prioritná
Názov prioritnej osi
os

Alokácia

1

Vzdelávanie

458 746 509

2

Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí (ESF + osobitná alokácia IZM)

194 350 518

3

Zamestnanosť

795 924 737

4

Sociálne začlenenie

294 699 291

5

Integrácia MRK

139 000 000

6

Technická vybavenosť v obciach
s prítomnosťou MRK

243 662 462

7

Technická pomoc

78 600 000
Spolu

2 204 983 517

Aktuálne výzvy na DOP
- V ZŠ úspešnejší (50 mil. €)
- Podpora vstupu mladých ľudí na trh práce (16,665 mil. €)
- Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie zamestnávania mladých ľudí
(11,110 mil. €)
- Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných
závislostí (11 mil. €)
- Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v náhradnom rodinnom prostredí (8 mil. €)
- Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v prirodzenom rodinnom prostredí (14,5 mil. €)
- 2 výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu MŠ (50 mil. €)
- Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu KC (15 mil. €)
- Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode (16 mil. €)
- Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne
skládky (8,16 mil. €)

Pripravované výzvy na DOP

- podpora zvýšenia kvality stredoškolského vzdelávania vrátane prepojenia
s praxou;
- podpora implementácie štátnej politiky vládnych a rezortných úloh v oblasti
reformy školstva a realizácie programov rozvoja výchovy a vzdelávania;
- podpora zvýšenia kvality vzdelávania na základných školách;
- aktivizácia a podpora mladých NEET;
- zosúladenie rodinného a pracovného života;
- rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností;
- rozvoj regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov
sociálnej ekonomiky;

Pripravované výzvy na DOP

- podpora nástrojov na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou
a sociálnym vylúčením;
- poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie;
- vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným
postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím;
- vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so
zdravotným postihnutím;
- podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej
služby v obciach s prítomnosťou MRK;
- výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu KC;
- výzva zameraná na podporu programov prestupného bývania

Národné projekty

- PO1: duálne vzdelávanie, rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí, vzdelávanie v IKT, rozvoj
podnikateľských kompetencií a finančnej gramotnosti
- PO2: podpora zamestnávania mladých ľudí alebo ich podnikania, podpora
absolventov, mentoring pre mladých ľudí, ich vzdelávanie, vytváranie
pracovných miest a individuálne poradenstvo
- PO3: vytváranie pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných
a znevýhodnených UoZ, informovanosť, vzdelávanie a individuálne
poradenstvo a odstraňovanie prekážok na trhu práce
- PO4: služby krízovej intervencie, terénna sociálna práca a sociálna práca
v rodinnom prostredí, opatrovateľská služba, deinštitucionalizácia
náhradnej starostlivosti
- PO5: sociálna inklúzia MRK, komunitné centrá, vysporiadanie pozemkov,
inkluzíve politiky, predprimárne vzdelávanie detí z MRK

Zjednodušené vykazovanie výdavkov

- štandardná stupnica jednotkových nákladov
- financovanie nepriamych výdavkov prostredníctvom paušálnych sadzieb
(25 % z oprávnených priamych nákladov alebo 15 % z priamych nákladov
na zamestnancov)
- paušálna sadzba do výšky 40 % priamych nákladov na zamestnancov, aby
sa pokryli zostávajúce oprávnené náklady na operáciu

Finančné nástroje

- Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) a Slovenská záručná a investičná
banka Asset Management, a.s. (SZRBAM) uzatvorili zmluvu s MPSVR SR
(alokácia 58,5 mil. €)
- vytvorí sa samostatný podfond v SIH = FOSFOR ako fond sociálnych
fondov rozvojového kapitálu = podporí formou finančných nástrojov
začínajúce i existujúce podniky, ktoré spĺňajú znaky subjektov sociálnej
ekonomiky
- možná je aj kombinácia s nenávratnou pomocou
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