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VYMEDZENIE VÝZVY V RÁMCI PRIORITNEJ OSI A OPATRENIA  
OPERAČNÉHO PROGRAMU ZAMESTNANOS Ť A SOCIÁLNA INKLÚZIA 
 
Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z ESF (ďalej len „žiadatelia“) môžu na základe 
výzvy predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI - FSR – 
2009/3.2/06 (ďalej len „Žiadosť“). Uvedená výzva je uverejnená na stránke Fondu sociálneho 
rozvoja www.fsr.gov.sk a na stránkach: www.esf.gov.sk, www.nsrr.sk 
 
Výzva je vymedzená v rámci: 
 
Prioritná os č. 3  Podpora    zamestnanosti,     sociálnej inklúzie a budovanie   
                                       kapacít v BSK 
 
Opatrenie č. 3.2    Podpora  sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie  
       pracovného a rodinného života v BSK 
 
 
CIEĽ OPATRENIA 

 
Cieľom opatrenia 3.2 je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným 
zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

Opatrenie je zamerané na riešenie významných problémov SR na trhu práce so zámerom 
podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich 
rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať 
sprievodným negatívnym faktorom (strate bývania, odkázanosti na služby sociálnej 
starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a  
marginalizovaným skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu 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.  

V rámci tohto opatrenia sa budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením alebo 
vylúčené, ktoré sa nachádzajú na a mimo trhu práce. 

V rámci tohto opatrenia sa bude podporovať aj zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu 
k marginalizovaným komunitám a iným marginalizovaným skupinám populácie.  

 
CIEĽ VÝZVY 
 
Výzva je zameraná na podporu novovznikajúcich lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie. 
Pre účely výzvy pod lokálnymi partnerstvami sociálnej inklúzie chápeme: 

• novovznikajúce Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie(ďalej LPSI) na miestnej úrovni t. j. 
na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, na území mikroregiónov a na 
území združení miest a obcí, vrátane tých, ktoré vznikli pred dňom vyhlásenia výzvy a  po 
01.01.2007 a nebol im poskytnutý nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) z 
prostriedkov EÚ v rámci výziev vyhlasovaných FSR; 

 

Tieto subjekty majú svojou systematickou činnosťou napomáhať pri rozvoji a riešení 
problémov osôb a komunít ohrozených sociálnou exklúziou na miestnej úrovni. 
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Zámerom je využiť synergický efekt vzájomnej spolupráce pri poskytovaní informácií, 
podpore a pomoci rozvoja lokality a odborného poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie 
smerujúcej k aktívnemu zapájaniu osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb sociálne 
vylúčených a komunít, na riešení ich osobnej situácie aj situácie v komunite. 

 

ŠPECIFICKÉ CIELE VÝZVY 
 

• budovanie (podpora budovania) partnerstiev vytvorených za účelom podpory  
sociálnej inklúzie; 

• podpora a zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k sociálne vylúčeným alebo 
ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity; 

• zvýšenie účasti zainteresovaných strán pri identifikovaní a riešení problémov sociálnej 
inklúzie na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom partnerstiev; 

• podpora aktivít LPSI na realizáciu strategických, akčných, komunitných plánov, 
programov hospodárskeho a sociálneho v oblasti sociálnej inklúzie (vrátane 
monitorovania a hodnotenia); 

• zvyšovanie profesionality pracovníkov a budovania ľudských kapacít v oblasti 
sociálnej inklúzie. 

 
 
OPRÁVNENÉ AKTIVITY  
 
Rámcová aktivita 3.2.5    Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských 
kapacít v oblasti sociálnej inklúzie 
 
Napĺňanie Rámcovej aktivity bude podporované aktivitami, ktoré budú napomáhať sociálno - 
ekonomickému rozvoju lokality v súlade so strategickými a akčnými plánmi. 

•  vzdelávanie v oblasti tvorby a strategického plánovania, realizácie a vyhodnocovania 
potrieb v predmetnej oblasti - najmä s cieľom prispievať ku kvalite: 
 

� tvorby strategických dokumentov a akčných plánov Lokálnych partnerstiev 
sociálnej inklúzie na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie na miestnej 
úrovni v strednodobom horizonte do roku 2013 v kontexte s plánmi 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja celého regiónu; 

 
� odbornej pomoci poskytovanej pri tvorbe akčných plánov v komunitách, 

poradenstve a konzultačných službách v oblasti prípravy a realizácie 
programov na zlepšovanie zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie v oblasti 
príslušnej územnej pôsobnosti; 

� výmeny a šírenia skúseností a poznatkov LPSI a subjektov pôsobiacich 
v oblasti sociálnej inklúzie  (na miestnej, regionálnej, národnej úrovni 
a medzinárodnej úrovni); 

� odbornej prípravy členov partnerstiev, vlastných zamestnancov LPSI 
a zamestnancov miest a obcí, vo svojej územnej pôsobnosti zameranej na 
problematiku komunitného plánovania, komunitnej rehabilitácie a programov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja; 

� posilňovania odbornosti manažérov a odborného personálu LPSI so zameraním 
na prípravu a realizáciu projektov v oblasti sociálnej inklúzie (na túto aktivitu 
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je poskytnutie finančných prostriedkov limitované maximálnou výškou 10% 
z celkových priamych výdavkov projektu); 

� budovania siete a podpory efektívnej činnosti komunitných konzultantov 
v rámci LPSI. 

 
•  vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní 
cieľov boja proti chudobe a sociálnej exklúzii vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia – 
v záujme: 

� spracovania, výmeny, sprostredkovania a šírenia informácií, údajov, 
skúseností, príkladov dobrej praxe a vzájomnej spolupráce za účelom podpory 
zamestnanosti a sociálnej inklúzie (napríklad: ďalšie inštitúcie a organizácie 
v regióne, dobrovoľníci, lídri komunity, zamestnávatelia a pod.); 

� rozvoja a skvalitnenia komunikačných aktivít (senzibilizácia verejnosti, 
informovanie o činnosti lokálnych partnerstiev, facilitácia komunikácie 
rôznych aktérov (napr. členov LPSI a strategických partnerov, členov LPSI 
a verejnosti); 

� poskytovania poradenstva pri  realizácii strategických a akčných plánov 
lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie; 

� zabezpečenia koordinácie a kooperácie pri realizácii aktivít/projektov 
realizovaných lokálnymi partnerstvami sociálnej inklúzie na rôznej úrovni. 

 
• aktivity zamerané na podporu rozvoja vedy a výskumu v oblasti chudoby a sociálneho 
vylúčenia ako aj sociálnej inklúzie vrátane sociálnej práce – ako sú napr.: 
 

� mobilizácia lokálnych zdrojov (inštitucionálnych, ľudských, finančných 
zdrojov) za účelom rozvoja regiónu; 

� monitorovanie a hodnotenie dosahovania cieľov strategických a akčných 
plánov. 

 
Uvedené podaktivity sa nesmú kombinovať s aktivitami vymedzenými a podporovanými 
podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú sa poskytovať uchádzačom o zamestnanie. 
 
Všetky podaktivity realizované LPSI musia mať na zreteli konečného užívateľa - ktorý bude 
mať úžitok z ich realizácie. 

 
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY A NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
 
Základný legislatívny rámec oprávnenosti výdavkov: 
 

• Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 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; 

 
• Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti 

s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde; 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999; 
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• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1783/1999; 

• 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; 

• Nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia; 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009, z  6. mája 2009 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde 
s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF; 

• Uznesenie vlády č. 318/2009 z 29. apríla 2009 – Stratégia financovania 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie rokov 2007 – 2013, 
verzia 2.0; 

• Usmernenie RO č.N3/2007 aktualizácia č.3 z 18. decembra 2008, k oprávnenosti 
výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013. 

 

Oprávnené výdavky 
 

Výdavky sú oprávnené, ak spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 
• sú vynaložené na realizáciu projektu, ktorý bol podaný ako súčasť schválenej žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP); 
• sú vynaložené na projekt schválený výberovou komisiou; 
•  sú realizované na oprávnenom území; 
•  sú podložené účtovnými záznamami a dokladmi, ktoré sú riadne evidované v 

účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a podmienkami definovanými Zmluvou o poskytnutí NFP; 

•  sú primerané, t.j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase; 
•  sú vynaložené v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; 
•  spĺňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov 

projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu), 
účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne) 
a účinnosti (vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 
činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky); 

• vznikli Prijímateľovi najskôr v deň podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
Oprávnené výdavky z vecného hľadiska sú na účely tejto výzvy vymedzené v Príručke pre 
žiadateľa, kapitola 2.7, ktorá tvorí Prílohu č. 2 výzvy. 
 
 
Neoprávnené výdavky 

Neoprávnenými výdavkami Európskeho sociálneho fondu v zmysle čl. 11 Nariadenia ES 
1081/2006 sú:  

• úroky z dlhov;  
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• vratná daň z pridanej hodnoty;  
• nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a 

pozemkov; (v prípade rozhodnutia SORO sú tieto výdavky projektu oprávnené v 
súlade s článkom 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 za predpokladu, že sú potrebné 
na uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ním priamo spojené, maximálne do výšky 
15% rozpočtu projektu (maximálna priemerná hodnota pre financovanie celej 
prioritnej osi 2 OP ZaSI). V zmysle stanoviska DG EMPLOYMENT č. EMPL/B/2 D 
(2007) 5573 je možné z prostriedkov ESF financovať také vybavenie (zariadenie), 
ktoré sa bežne účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby; 

• nepriame výdavky, ktoré prekročia 20% celkových oprávnených priamych výdavkov 
na projekt. 

 
 
Okrem toho sú neoprávnenými výdavkami najmä: 
 

• výdavky bez priameho vzťahu k projektu; 
• výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné k dosiahnutiu cieľov projektu; 
• výdavky, ktoré sú zo strany prijímateľa nedostatočne odôvodnené a preukázané; 
• výdavky, ktoré prijímateľ dobrovoľne vynakladá na účely projektu t. j. vynaložené 

nad rozsah povinného spolufinancovania;   
• výdavky, ktoré nie sú v súlade so schváleným rozpočtom projektu; 
• výdavky, ktoré boli vynaložené pred dňom podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku; 
• výdavky na aktivity realizované na území mimo oprávneného miesta realizácie 

projektu; 
• výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane 

zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.); 
• mimoriadne náklady (napr. manká a škody); 
• výdavky, ktoré sú vo výzve, prípadne v Príručke pre žiadateľa o NFP definované ako 

neoprávnené; 
• výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace              

s realizovaným projektom. 
 
Podrobnú charakteristiku oprávnených a neoprávnených výdavkov nájdete na stránke 
www.esf.gov.sk v dokumente Usmernenie RO č.N3/2007 v aktuálnom znení, k oprávnenosti 
výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013, tiež na stránke www.fsr.gov.sk v 
podpornej dokumentácii k výzve v dokumente: Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa o NFP, 
podkapitoly 2.7 a 2.8, v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI  2009/3.2/06. 

 
 
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  
 
Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok OP ZaSI – FSR – LPSI  2009/3.2/06 sú: 
 

• novovznikajúce LPSI na miestnej úrovni t. j. na území miestnej samosprávy nižšej 
úrovne ako región, na území mikroregiónov a na území združení miest a obcí, ktorými 
sú právnické osoby zriadené zastupiteľstvami samospráv a inými kľúčovými 
organizáciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, ktoré vo svojej 
územnej pôsobnosti iniciujú a aktívne podporujú procesy pri riešení sociálnych 
otázok;  
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• LPSI na miestnej úrovni t. j. na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, 
na území mikroregiónov a na území združení miest a obcí, ktorými sú právnické 
osoby zriadené zastupiteľstvami samospráv a inými kľúčovými organizáciami, 
občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, ktoré vznikli po 01.01.2007 
a nebol im poskytnutý NFP v rámci výziev vyhlasovaných FSR. 

 
 
Potenciálni žiadatelia nie sú oprávnení na získanie NFP ak: 
 

• sú v súdnom konkurznom konaní, vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, alebo 
v likvidácii; 

 
• nesplnili si povinnosti týkajúce sa platby odvodov do Sociálnej poisťovne 

a preddavkov na zdravotné poistenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi; 

 
• sú osobou, ktorá bola právoplatne odsúdená za podvod, korupciu, účasť na trestnom 
čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy 
Spoločenstva; 

 
• bolo preukázané, že porušili zmluvu nesplnením záväzkov vyplývajúcich im z inej 

zmluvy s tým istým kontraktorom, alebo z inej zmluvy pri čerpaní finančných 
prostriedkov z fondov Spoločenstva, alebo iných verejných zdrojov SR. 

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

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

• snažil sa získať dôverné informácie alebo ovplyvňovať výberovú komisiu alebo 
zástupcov FSR počas hodnotiaceho procesu súčasných alebo predošlých výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP. 

 
 

Z hľadiska právnej formy LPSI môže byť založené ako nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne prospešné služby, podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, alebo 
ako občianske združenie založené podľa zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov. Odporúčanou právnou formou LPSI na realizáciu rámcovej 
aktivity výzvy je forma neziskovej organizácie a to aj z dôvodov jej zákonom vymedzených 
väzieb na verejnoprospešné služby. 

 
Vzájomné vzťahy, práva a povinnosti inštitúcií tvoriacich partnerstvo musia byť 

upravené písomnou zmluvou. 
 
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.  

Partner žiadateľa sa nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, alebo 
verejnej obchodnej súťaže, ktoré je žiadateľ povinný vykonať v súlade so Zmluvou o NFP 
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a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na charakter a zameranie tejto výzvy vyhlasovateľ výzvy nevyžaduje, aby 
sa na realizácii projektu podieľal partner/partneri žiadateľa. 
 
 
OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 
 
Pre realizáciu aktivít projektu - s cieľom zabezpečovať sociálno - ekonomický rozvoj lokality 
v súlade so strategickými a akčnými plánmi - sú oprávnenými cieľovými skupinami  

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo 
verejnom aj v neverejnom sektore, najmä: 
� zamestnanci miest a obcí v regionálnej pôsobnosti LPSI; 
� zamestnanci neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby; 
� zamestnanci a členovia občianskych združení. 
 

• zamestnanci inštitúcií verejnej správy. 
 
 
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  
 
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie Bratislavského samosprávneho kraja.   
 
DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU 
 
Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 18 mesiacov.  
Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od začatia realizácie 
projektu . 
 
FORMA POMOCI A SYSTÉM PLATIEB 
 
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. 
 
Financovanie projektu prijímateľa sa uskutočňuje v zmysle platného Systému finančného 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 
systémom refundácie, systémom zálohových platieb, kombináciou systému zálohových 
platieb a systému refundácie. 
Žiadatelia si môžu vybrať spôsob financovania, ktorý bude záväzný počas celej doby trvania 
realizácie projektu.  
 
 
FINANCOVANIE  
 
Výška pomoci: 
 
Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy: 240 000 € 

 
Limity pomoci: 
 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 
80 000 € 
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Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 
120 000 € 

 

 
 
 
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 
 

A. Spolufinancovanie z ESF: 80,75 % 
B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25% 
C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa:   5 % 
      Spolu 100 % 

 
Podrobnejšia špecifikácia štruktúry financovania je uvedená v Príručke pre žiadateľa, 
podkapitola 2.9 Financovanie projektu s. 26. 
 
V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu budú finančné 
prostriedky využité v rámci ďalších výziev vyhlásených FSR. 
 
Krížové financovanie 
 
V rámci tejto výzvy maximálny limit pre výdavky na realizáciu projektu, na ktoré sa vzťahujú 
pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja je stanovený na 15% z celkového objemu 
oprávnených výdavkov projektu. 
 
PRIORITNÉ TÉMY 
 
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. 
 
MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI 
 

• žiadateľ vypĺňa Žiadosť a jej prílohy v slovenskom jazyku; 
•  Žiadosť o NFP musí byť spracovaná elektronicky prostredníctvom verejnej časti 

ITMS (portál ITMS), ktorý je prístupný pre žiadateľov na adrese www.itms.sk Po 
vyplnení žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS zabezpečí žiadateľ elektronické 
odoslanie žiadosti. Podávanie žiadostí prostredníctvom verejnej časti ITMS je 
povinné;  

• Žiadosť podáva žiadateľ elektronicky a následne zasiela vytlačenú identickú verziu s 
elektronicky podanou žiadosťou na FSR; 

• Žiadosť v tlačenej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli 
a v dvoch kópiách. Kópie dokumentov nemusia byť overené. Žiadateľ k Žiadosti 
priloží aj jeden exemplár elektronického média (CD), na ktorom bude samotná 
Žiadosť a príloha č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.; 

• Žiadosť je potrebné vyplniť úplne, presne, jednoznačne  a zrozumiteľne; 
• originál spolu so všetkými prílohami aj kópie Žiadosti musia byť zviazané jednotlivo 

hrebeňovou väzbou; 
• Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a potvrdená odtlačkom 

pečiatky žiadateľa (viď. vo formulári Žiadosti v bode č. 17 Čestné vyhlásenie 
žiadateľa). Ak žiadateľ pečiatku nemá musí si ju na účely Žiadosti na vlastné náklady 
zaobstarať. Podpísaním Žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov a akceptuje 
podmienky výzvy. 
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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, kapitola 3. a 4., v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI  2009/3.2/06, ktorá 
tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 
 
V prípade ak Žiadosť nebude spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti bude z ďalšieho 
hodnotenia automaticky vylúčená. 
 
Časový harmonogram výzvy a spôsob doručenia Žiadosti 
 
Termín vyhlásenia výzvy 20.10. 2009  
Termín ukončenia predkladania žiadostí 21.12. 2009  rozhoduje dátum poštovej 

pečiatky na zásielke) 
 
 
Kompletnú Žiadosť žiadateľ predloží na FSR ako doporučenú zásielku, alebo kuriérom, na 
adresu: 
 

Fond sociálneho rozvoja 
Špitálska 4-6 
816 43 Bratislava 

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

• názov projektu; 

•••• meno a adresa žiadateľa; 

•••• názov a adresa SORO; 

•••• kód výzvy ku ktorej sa Žiadosť vzťahuje: „OP ZaSI – FSR – LPSI  2009/3.2/06“;  

 

Obsah obalu:  
 

1) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI  
2009/3.2/06 vrátane povinných Príloh žiadosti o NFP podľa zoznamu povinných 
príloh k žiadosti 

2) CD s požadovaným obsahom (tvorí prílohu č. 5 Žiadosti) 

Ostatné informácie 

• Po zaregistrovaní Žiadosti FSR zašle žiadateľovi Potvrdenie o registrácii žiadosti 
o NFP spolu s kódom Žiadosti ITMS. 

 
 
 

KONANIE O ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINAN ČNÝ PRÍSPEVOK 
 

Postup pri výbere projektov je popísaný v príslušnej kapitole Príručky pre žiadateľa 
o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI  2009/3.2/06, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto 
výzvy. Zoznam hodnotiacich a výberových kritérií na základe ktorých sa budú hodnotiť 
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a vyberať predložené žiadosti o NFP, je súčasťou prílohy č. 6 výzvy - Hodnotiace a výberové 
kritériá. 

Právnym základom pre úpravu konania o Žiadosti sú príslušné ustanovenia zákona    
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. 
Konanie o Žiadosti sa začína doručením Žiadosti na FSR. FSR v rámci konania zisťuje 
splnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory  a súlad dokumentov predložených na 
základe výzvy s osobitnými dokumentmi. FSR zriadi výberovú komisiu, ako poradný orgán 
ministra práce sociálnych vecí a rodiny pri konaní o Žiadosti. O schválení Žiadosti rozhoduje 
na základe podkladov z výberovej komisie minister práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Nenávratný finančný príspevok na projekt sa prideľuje až na základe zmluvy 
o poskytnutí NFP (ďalej len zmluvy) podpísanej generálnym riaditeľom FSR. Uvedenú 
informáciu je možné nájsť tiež v Prílohe č. 2: Príručka pre žiadateľa o NFP, kapitola 5., 
v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI  2009/3.2/06. 
 
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  NFP a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov 
nedochádzalo k zaujatosti. Zaujatosťou 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 predkladanie žiadostí z fondov EÚ, s konaním o predložených 
žiadostiach. 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 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@fsr.gov.sk 
fax:  02 / 2046 2528  
telefón: 02 / 2046 3536 
web:             www.fsr.gov.sk 
 
Pri kontakte je potrebné uviesť kód Výzvy 
Informácie ohľadne výzvy budú poskytovať aj zamestnanci Regionálnych poradenských 
centier ESF. Zoznam a kontakty na Regionálne poradenské centrá sú uvedené na stránke 
www.esf.gov.sk 
 
Písomne predložené otázky žiadateľ zašle poštou, faxom alebo elektronicky priamo na Fond 
sociálneho rozvoja. Otázky musia byť doručené najneskôr 48 hodín pre termínom uzavretia 
Výzvy. 
 
Odpovede na otázky, žiadateľ získa do 10 dní od doručenia otázky. 
 
Odpovede najmä na opakujúce sa otázky budú zverejnené prostredníctvom webovej stránky 
www.fsr.gov.sk 
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Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že v čase pred vydaním rozhodnutia 
o schválení/neschválení žiadosti o NFP, nebudú poskytované žiadne informácie o 
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.fsr.gov.sk.  
 
Všetky odpovede zo strany FSR 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@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 poskytovať osobné konzultácie pre potenciálnych žiadateľov a 
verejnosť k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Presné termíny konzultácií je 
potrebné na FSR dohodnúť vopred. 
 
 
Záverom si dovoľujeme upozorniť žiadateľa, že až do termínu ukončenia predkladania 
Žiadostí je potrebné sledovať internetové stránky www.fsr.gov.sk, www.esf.gov.sk a 
www.nsrr.sk kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace 
s vyhlásenou výzvou.  
 
 
 
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  
5. Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
6. Hodnotiace a výberové kritériá 
7. Štatút a Rokovací poriadok Výberovej komisie  
8. Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF  
9. Konzultácie k výzve 

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


