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   Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 

 

Program: Operačný program Výskum a inovácie 

Prioritná os: 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Tematický cieľ: 1 – Posilnenie technologického rozvoja a inovácií 

Investičná priorita: 1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania 
prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím 
prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, 
sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania 
sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory 
technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania 
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných 
technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel 

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 

Zameranie výzvy: Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho 
vývoja 

 

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

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 

Dodatočné zdroje informácií (RO 
pre OP ĽZ): 

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

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-
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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 

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): 

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

https://www.mpsvr.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): 

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

https://www.mpsvr.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 

http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142
http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142
http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142
http://www.ludskezdroje.gov.sk/vyzvy
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
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
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
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
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
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
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
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
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Predpokladaný mesiac 
zverejnenia vyzvania: 

december 2015 – február 2016 (uzavreté) 

Dodatočné zdroje informácií (RO 
pre OP ĽZ): 

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

https://www.mpsvr.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-
prace.html?page_id=564208 

 

Program: Program rozvoja vidieka 

Priorita: 2 

Tematický cieľ: 3 

Opatrenie: 2, 16 

Fokusová oblasť: 1a 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

apríl 17 

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

Program: Program rozvoja vidieka 

Priorita: 2 

Tematický cieľ: 3 

Opatrenie: 8 

Fokusová oblasť: 2c 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

december 16 

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

 

Program: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 6 

Investičná priorita: 1.1 

Špecifický cieľ: 1.1.1 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

marec, október, december 16 

jún, júl, september 17 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.op-kzp.sk/ 

Program: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 4 

http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace.html?page_id=564208
http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace.html?page_id=564208
http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace.html?page_id=564208
http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace.html?page_id=564208
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=935
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Tematický cieľ: 4 

Investičná priorita: 4.1 

Špecifický cieľ: 4.1.1 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

december 16 

máj, august 17 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.op-kzp.sk/ 

 

Program: ETC Dunaj 

Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 1 

Investičná priorita: 1b 

Špecifický cieľ: 1.1 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

september 16 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.danube2014.gov.sk/ 

 

Program: Interreg SR – AT 

Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 1 

Investičná priorita: 1b 

Špecifický cieľ: 3.1 

Predpokladaný mesiac 
zverejnenia výzvy: 

apríl 16 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.sk-at.eu/#!o-programe/g5weg 

 

Program: Interreg Europe 

Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 1 

Investičná priorita: 1b 

Špecifický cieľ: 1.2 

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: ERASMUS+ 

Dodatočné informácie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_sk.htm   

http://www.interregeurope.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_sk.htm
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Identifikovaná podpora z nástrojov SR (dotačné schémy, granty a pod.): 

 

Program: Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Dodatočné informácie: http://www.apvv.sk/  

 

Program: Ministerstvo hospodárstva SR 

Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 1  č. SA.45653 zo dňa 1. 6. 2016 

Dodatočné informácie: http://www.mhsr.sk/  

 

Program: Podporné a grantové programy SIEA 

Dodatočné informácie: https://www.siea.sk/  

 

http://www.apvv.sk/
http://www.mhsr.sk/
https://www.siea.sk/

