OZNÁMENIE

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje
oznamuje žiadateľom aktuálnu výšku disponibilnej indikatívnej alokácie finančných prostriedkov po
schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len žiadosti) v rámci 1. – 5. hodnotiaceho kola
a po predložení žiadostí v 6. – 7. kole výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OP ĽZ DOP
2021/8.1.1/RO-02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 k 1. júlu 2022. Výzva je zameraná na aktívnu prácu s ľuďmi
ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením, pričom jej cieľom je identifikovať a pilotne overiť
inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti so zámerom nájsť doposiaľ nezavedené riešenia
pre aktívne začlenenie osôb z cieľovej skupinydo spoločnosti.
V rámci výzvy sa tiež prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho
fondu poskytuje podpora organizáciám, ktoré poskytujú pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu na
realizáciu inovatívnych návrhov nástrojov smerujúcich k aktívnemu začleneniu ukrajinských utečencov,
ktorí sú ohrození chudobou a/alebo sociálnym vylúčením, do našej spoločnosti, k naplneniu ich potrieb a
zvýšeniu kvality ich života. Predkladané návrhy musia obsahovať inovatívne služby a opatrenia, ktoré
budú viesť k zefektívneniu súčasných alebo zavedeniu nových nástrojov integrácie občanov (Slovenska aj
Ukrajiny) ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
Stav finančnej alokácie vyčlenenej pre výzvu k 1. júlu 2022:

Alokácia [€]
Spolu

5 000 000,00

Doposiaľ schválená Žiadaná výška NFP
výška NFP v 1. - 5.
6. - 7. kole k
kole [€]
10.06.2022 [€]
2 949 545,31

1 405 154,32

Zostatok[€]
645 300,37

Zdroj: ITMS 2014+

Disponibilná alokácia k 01. 07. 2022
6 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
2 949 545,31

3 000 000,00
2 000 000,00

1 405 154,32
645 300,37

1 000 000,00
0,00
Alokácia [€]

Doposiaľ schválená výška
Žiadaná výška NFP
NFP v 1. - 3. kole [€]
4. - 7. kole k 10.06.2022
[€]

Zostatok[€]

Disponibilný zostatok alokácie zohľadňuje žiadanú sumu v predložených žiadostiach o NFP v 6.-7. kole, táto suma sa môže
líšiť od sumy žiadostí o NFP, ktoré budú schválené po odbornom hodnotení.

