
                                                                                                                                       
                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      

 

   
 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo 

zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3,8 mil. 

eur (z toho 2 mil. eur pre menej rozvinuté 

regióny a 1,8 mil. eur pre viac rozvinutý 

región). 

VÝZVA 
V 

KOCKE 
Kód výzvy  

OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 

Dostupné 

bývanie 

s prvkami 

housing first 



 

01  Cieľ výzvy  
Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou 

sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, 

psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním. 

Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať 

štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné bývanie vybranej cieľovej 

skupine spolu so sociálnou podporou, ako preventívneho opatrenia na ochranu 

zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu, pred 

ochorením COVID-19. 

 

 

02  Oprávnený žiadateľ 
 občianske združenie  

 nadácie 

 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie 

zriadené osobitným zákonom 

 cirkevné organizácie 

 záujmové združenie právnických osôb 

 

Prehľad kódov právnej formy oprávnených žiadateľov je uvedený v prílohe č. 8 výzvy. 

 

a) Žiadateľ musí byť registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona 

č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov okrem sociálnych služieb podľa §31-33, §42-47, §54-56, §58-60, alebo mať 

udelenú akreditáciu na odbornú činnosť špecializované soc. poradenstvo v súlade s 

§ 88 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov    

b) Žiadateľ musí mať preukázateľnú skúsenosť s prácou s cieľovou skupinou aspoň 1 rok. 

 
  

03  Povinná výška spolufinancovania zo strany žiadateľa 
5 % Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov. 

 
 
 



04  Podporované cieľové skupiny 
Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym 

vylúčením 

 

Ide o fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách ide o ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 

problémy 

 a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie        

základných životných potrieb, 

 b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

návykových škodlivých činností, 

 g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania 

iných fyzických osôb, alebo 

 h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej 

a generačne reprodukovanej chudoby, 

 i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania. 

 

05  Podporované aktivity 
Žiadateľ priradí v ITMS2014+ oprávnenú aktivitu: 

Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia 

aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. 

 

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie, napr.:  

- činnosť zameraná na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, identifikácia bariér 

brániacich ich integrácii do bežného života 

- oslovenie a výber klientov/cieľovej skupiny na základe zraniteľnosti (prvok housing first) 

- agentúrna časť: vyhľadávanie vhodných bytových priestorov, komunikácia s majiteľmi 

o podmienkach prenájmu/podnájmu starostlivosť o priestory, susedské vzťahy  

- sociálne poradenstvo, sprevádzanie klienta a zabývanie klienta 

- pomoc pri evidencii na úradoch práce pre osoby, ktoré nie sú vedené v evidencii 

nezamestnaných pre účely platenia zdravotného poistenia 

 

 



- identifikácia dlhov a ich následná eliminácia, napr. aj formou osobného bankrotu 

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

- prevencia 

- sociálna rehabilitácia 

- individuálne plánovanie 

- podpora a prepojenie klienta na potrebné služby a odborníkov vzhľadom na jeho 

potreby (vytváranie multidisciplinárnych tímov), resp. priame poskytnutie 

multidisciplinárnej podpory klientovi 

- komunitná práca - sociálna integrácia klientov 

- podpora silných stránok klienta, vlastných zdrojov, sebaadvokácie 

- komunikácia smerom von - búranie stereotypov o nutnosti najprv sa “naučiť bývať”, 

zásluhovosti, ľuďoch s potrebou vysokej miery podpory (komplexnými problémami)  

 

V prípade ak je žiadateľ zapojený do iných projektov spolufinancovaných z 

prostriedkov EU a ŠR alebo iného finančného nástroja EU alebo ŠR a/alebo iných 

dodatočných programov s rovnako alebo podobne zameranými aktivitami uvedie 

v ŽoNFP deliacu líniu (zamedzujúcu duplicitu výdavkov). V prípade schválenia 

a realizovania takéhoto projektu bude potrebné reálne oddelenie aktivít a výdavkov 

projektu od aktivít a výdavkov iných projektov dokladovať v súlade s usmernením 

poskytovateľa. 

 
 

06  Oprávnené výdavky 
Výdavky projektu musia byť v  súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne 

definovanými v dokumente Príručka pre žiadateľa a v súlade s podmienkou 

poskytnutia príspevku č. 24. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené.  

Výdavky projektu sú oprávnené najskôr v deň, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP 

nadobudla účinnosť a zároveň odo dňa začatia realizácie hlavnej aktivity a najneskôr 

do ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, avšak nie neskôr ako 30.11.2023. 

Výdavky sú oprávnené najneskôr do N + 1 mesiac, kde N – je dátum ukončenia 

realizácie hlavných aktivít projektu. 

 
 
 
 



07  Finančné prostriedky na výzvu 
  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3,8 mil. 

eur (z toho 2 mil. eur pre menej rozvinuté regióny a 1,8 mil. eur pre viac rozvinutý región).  

 

08  Dĺžka realizácie projektu 
     Minimálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov. 

    Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 28 mesiacov a max. do 30.11.2023. 

          

09  Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt 
     Minimálna výška príspevku: 20 000 EUR (EÚ ESF + ŠR, bez spolufinancovania) 

           Maximálna výška príspevku: 400 000 EUR (EÚ ESF + ŠR, bez spolufinancovania) 

 

10  Termíny uzavretí kôl sú zverejnené na webovom sídle 

 

www.employment.gov.sk 
 

11  Centrá s informáciami a podporou pre žiadateľa 
Informačno - poradenské centrá (IPC) poskytujú informácie a podporu pre           

potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov v samosprávnych krajoch. 
 

Kontakty nájdete tu: euroinfo.sk/kontakty/ 
 

 

 

 
 

UZÁVIERKA 

1. kola: 

22.03.2021 

UZÁVIERKA 

2. kola: 

  23.04.2021 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.ludskezdroje.gov.sk/

