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   Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 

 

Program: Operačný program Výskum a inovácie 

Prioritná os: 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Tematický cieľ: 3 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

Investičná priorita: 3.1 – Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových 
nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov 

Špecifický cieľ: 3.1.1 – Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

Zameranie výzvy: Podpora konkurencieschopnosti nových a začínajúcich MSP 

 

Identifikované výzvy/vyzvania EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

 

Program: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: 3.1 

Špecifický cieľ: 3.1.2 

Zameranie výzvy: Nové zručnosti a prispôsobenie sa zmenám trhu práce (IKT) a cielené zručnosti 
podľa sektorového dopytu na trhu práce  

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

november 16 

Dodatočné zdroje informácií: 
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/harmonogram-vyziev/  

Program: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: 3.1 

Špecifický cieľ: 3.1.1 

Zameranie vyzvania: Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení 
na trhu práce - 2 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia vyzvania: 

november 2016 (v príprave) 

Dodatočné zdroje informácií (RO 
pre OP ĽZ): 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/ 

Dodatočné zdroje informácií pre 
žiadateľa – zamestnávateľa: 

http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-
moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-
prispevku.html?page_id=525142 

Program: Operačný program Ľudské zdroje 
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Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: 3.1 

Špecifický cieľ: 3.1.1 

Zameranie vyzvania: Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia vyzvania: 

december 2015 – február 2016 (uzavreté) 

Dodatočné zdroje informácií (RO 
pre OP ĽZ): 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/ 

Dodatočné zdroje informácií pre 
žiadateľa – zamestnávateľa: 

http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-
moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-
prispevku/narodny-projekt-chceme-byt-aktivni-na-trhu-prace-
50.html?page_id=563740 

Program: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: 3.1 

Špecifický cieľ: 3.1.1 

Zameranie vyzvania: Cesta z kruhu nezamestnanosti 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia vyzvania: 

november 2015 – február 2016 (uzavreté) 

Dodatočné zdroje informácií (RO 
pre OP ĽZ): 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/ 

Dodatočné zdroje informácií pre 
žiadateľa – zamestnávateľa: 

http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-
moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-
prispevku/narodny-projekt-cesta-z-kruhu-
nezamestnanosti.html?page_id=563739 

Program: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: 2.1 

Špecifický cieľ: 2.1.1 

Zameranie vyzvania: Úspešne na trhu práce 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia vyzvania: 

december 2015 – február 2016 (uzavreté) 

Dodatočné zdroje informácií (RO 
pre OP ĽZ): 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/narodne-projekty/iniciativa-podporu-zamestnanosti-
mladych-ludi/ 

Dodatočné zdroje informácií pre 
žiadateľa – zamestnávateľa: 

http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-
moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-
prispevku/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-
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prace.html?page_id=564208 

 

Program: Program rozvoja vidieka 

Priorita: 2 

Tematický cieľ: 3 

Opatrenie: 6 

Fokusová oblasť: 2a 

Zameranie výzvy: Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých 
poľnohospodárskych podnikov 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

november 16 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=935  

 

Program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: b 

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v 
kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu, netechnologických inovácií 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

september 16 

Dodatočné zdroje informácií: 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID
=67&id=9006 

 

Program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 5 

Tematický cieľ: 9 

Investičná priorita: d 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 
(aktivita - financovanie prevádzkových nákladov MAS) 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

november 16 

Dodatočné zdroje informácií: 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID
=67&id=9006 

 

Program: Interreg Europe 

Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 3 

Investičná priorita: 3d 
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Špecifický cieľ: 2.1 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

apríl 16 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.interregeurope.eu/  

 

Identifikovaná podpora z iných nástrojov EÚ so synergickým účinkom k programu: 

 

Program: COSME 

Dodatočné informácie: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme  

 

Identifikovaná podpora z nástrojov SR (dotačné schémy, granty a pod.): 

 

Program: Podporné programy SBA 

Dodatočné informácie: http://www.sbagency.sk/statne-programy  
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