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ANNEX 6:  Synergie a komplementarity medzi operačnými programami – CURI-VET Slovakia, verzia 1 
 
PRIORITA 1 
OP ĽZ / OP Ľudské zdroje – výzva bola otvorená  - Termín 12/12/2018 
Výzva: OPLZ-PO1 / 2018 / DOP / 1.1.1-01 - OPLZ-PO1 / 2018 / DOP / 1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodná gramotnosť v základnej 
škole 
 
Špecifický cieľ : 312010011 - 1.1.1 Zvýšenie inklúzia  a prístupnosti kvalitného vzdelávania a zlepšenia výsledkov a kompetencií detí a žiakov 
/ Zlepšiť začlenenie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 
 
Viac: Tabuľka 3 
 
PRIORITA 2 
Výzva: Priemysel pre 21. storočie - OPVaI- VA / DP / 2018 / 1.1.3-07 
Výzva: Zdravé potraviny a životné prostredie - OPVaI- VA / DP / 2018 / 1.1.3-08 
Výzva: Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel - OPVaI- VA / DP / 2018 / 1.1.3-09 
Výzva: Verejné zdravie a zdravotnícke technológie - OPVaI- VA / DP / 2018 / 1.1.3-10 
Minimálne: 100 000,00 EUR na projekt 
 
 
VÝZVA bola otvorená  / Oficiálne informácie ITMS 2014+ 
 

• Úspech na základnej škole, II / V základnej škole úspešný II / OPLZ-PO1 / 2018 / DOP / 1.1.1-02, Otvorená pre - Inklúzia, 312010011 - 1.1.1 / 
• Čitateľská , matematická, finančná a prírodná gramotnosť na gymnáziu / OPLZ-PO1 / 2018 / DOP / 1.1.1-03, 312010011 - 1.1.1, Otvorená 

výzva na gymnázium , v súčasnosti otvorená  
 
PLÁNOVANÉ VÝZVY / Oficiálne informácie ITMS 2014+ 
 

• Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania CŽV / NOV 2018, 312010041 - 1.4.1, Otvorená  výzva 
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Ďalšie podrobnosti sú uvedené v tabuľke 3 
 
Metodológia  
 
Porovnávame všetky možnosti investovania ESIF s poskytovateľmi OVP, základnými školami a ďalšími relevantnými partnermi - prvá časť  je zameraná na 
ostatné operačné programy vs OP Ľudské zdroje a druhá časť priamo OP Ľudské zdroje vs Ostatné operačné programy ako najvhodnejší fond EŠIF / ESF / pre 
ciele identifikované v IB- cieľové skupiny a očakávané výsledky. 
 
Okrem týchto OP majú školy možnosť pripraviť projekt pre program ERASMUS + - Program EÚ, Európa pre občanov - Program EÚ, projekty pre systém 
dotácií zo štátneho rozpočtu ako „regionálny príspevok“ pre menej rozvinuté okresy alebo špeciálnu štátnu grantovú schému (napr. Pre klastre, kapitálové 
investície do primárnych zdrojov). alebo regionálne grantové schémy regionálnej samosprávy, grantové schémy miest a iné finančné možnosti. 
 
Pripravujeme/aktualizujeme  databázu relevantných výziev na ďalších 6 mesiacov a databázu plánovaných relevantných výziev - Tabuľka 3. 
  
Jednou z možností je   zoskupiť všetky školy odborného vzdelávania a prípravy na PSK do troch klastrov podľa priorít a typu investícií (možno aj veľkosti 
investícií) - Pre pilotné 5 SOŠ - tabuľka - Integrovaný investičný plán ako prvé podkladové dokumenty pre rozvoj investičného balíka. 
 
Ako príklad integrovaného investičného plánu ako prvá podkladová dokumentácia pre rozvoj pilotných investičných balíkov v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy / preložila / vykonala test na jednu odbornú školu v Kežmarku. 

 
LEGENDAL:  
 
ZELENÁ – najrelevantnejšie  
 
 
Oranžový text – návrhy, partnertsvá a integrovaný prístup   
 
Červený text –  dôležité prioritné asi, vyhlasované výzvy a nevyčerpané alokácie  
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OP KŽP 
 

OP KŽP OP ĽZ/ OP Human Resources  

Prioritná os: 1 Prioritná os: 6 – Technická infraštruktúra  v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít  

Tematický cieľ: 6 Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: 1.1 (a) 
1.1 Investovanie do sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky acquis 
EÚ v oblasti životného prostredia a riešiť potreby identifikované 
členskými štátmi pre investície, ktoré presahujú tieto požiadavky  

Investičná priorita: 6.1 –  Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej 
regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych oblastí  

Špecifický cieľ: 1.1.1 -  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na prípravu odpadov na opätovné použitie a recykláciu a 
podporu predchádzania vzniku odpadov  

Špecifický cieľ: 6.1.1 –Rast rómskych domov s prístupom k zlepšeným 
podmienkam bývania - INCLUSION + SOCIÁLNA EKONOMIKA - zelené 
pracovné miesta pre budúcnosť \ t 
6.1.1 – Podpora bývania Rómov  s prístupom k zlepšeným 
podmienkam bývania - INKLÚZIA + SOCIÁLNA EKONOMIKA - zelené 
pracovné miesta pre budúcnosť  

 
 
OP VaI/OP Research and Innovations 
 

OP VaI/OP Research and Innovations  OP ĽZ/ OP Human Resources 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 1 Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: 1.2 
Podpora podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a rozvoj prepojení 
a synergií medzi podnikmi, výskumnými a vývojovými strediskami a 

Investičná priorita: 3.1 – Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o 
zamestnanie a neaktívnych ľudí vrátane dlhodobo nezamestnaných a ľudí 
ďaleko od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti 
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sektorom vyššieho vzdelávania, najmä podpora investícií do rozvoja 
produktov a služieb, transfer technológií, sociálna inovácia, ekologická 
inovácia, aplikácie verejných služieb, stimulácia dopytu , vytváranie sietí, 
klastrov a otvorených inovácií prostredníctvom inteligentnej špecializácie a 
podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných liniek, činností 
včasného overovania výrobkov, pokročilých výrobných kapacít a prvej 
výroby, najmä v kľúčových podporných technológiách a šírení technológií na 
všeobecné účely. 

zamestnanosti a podpory pracovnej mobility  

Špecifický cieľ: 1.2.2 
Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít v priemysle a 
službách 

Špecifický cieľ: 3.1.2 - Zlepšenie prístupu na trh práce pomocou účinných 
nástrojov na podporu zamestnanosti vrátane podpory mobility pri hľadaní 
zamestnania, prispôsobivosti zamestnancov, samostatnej zárobkovej 
činnosti a činností vo vidieckych oblastiach - ONLINE a školenia CŽV 

  

Prioritná os: 1 Prioritná os: 4 

Tematický cieľ: 1 Tematický cieľ: 9 

Investičná priorita: 1.2 
Podpora podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a rozvoj prepojení 
a synergií medzi podnikmi, výskumnými a vývojovými strediskami a 
sektorom vyššieho vzdelávania, najmä podpora investícií do rozvoja 
produktov a služieb, transfer technológií, sociálna inovácia, ekologická 
inovácia, aplikácie verejných služieb, stimulácia dopytu , vytváranie sietí, 
klastrov a otvorených inovácií prostredníctvom inteligentnej špecializácie a 
podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných liniek, činností 
včasného overovania výrobkov, pokročilých výrobných kapacít a prvej 
výroby, najmä v kľúčových podporných technológiách a šírení technológií na 
všeobecné účely. 

Investičná priorita: 4.2 - Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Špecifický cieľ: 1.2.2 
Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít v priemysle a 
službách 

Špecifický cieľ: 4.2.1 - Podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť – SOŠ zdravotnícke/ konzultácie s MZ SR 

  

Prioritná os: 3 Prioritná os: 3 
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Tematický cieľ: 3 Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: 3.1 
Podpora podnikania, najmä uľahčením hospodárskeho využívania nových 
myšlienok a podporou vytvárania nových firiem vrátane podnikateľských 
inkubátorov  

Investičná priorita: 3.1 - Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o 
zamestnanie a neaktívnych ľudí vrátane dlhodobo nezamestnaných a ľudí 
ďaleko od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti 
zamestnanosti a podpory pracovnej mobility 

Špecifický cieľ: 3.1.1 
Posilnenie rastu nových konkurencieschopných MSP 

Špecifický cieľ: 3.1.2 - Zlepšenie prístupu na trh práce pomocou účinných 
nástrojov na podporu zamestnanosti vrátane podpory mobility pri hľadaní 
zamestnania, prispôsobivosti zamestnancov, samostatnej zárobkovej 
činnosti a činností vo vidieckych oblastiach - ONLINE a školenia CŽV 

 
 
IROP/Integrated Regional OP 
 

IROP/Integrated Regional OP OP ĽZ/ OP Human Resources 
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám Prioritná os: 4 
Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: a 
Investície do zdravotnej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 
národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosti 
v oblasti zdravotného stavu, podporujú sociálne začlenenie 
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a 
rekreačným službám a prechod od inštitucionálnych služieb k 
komunitným službám. 

Investičná priorita: 4.2 - Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ: 2.1.1 
Uľahčiť prechod sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v inštitúciách z inštitucionálnej na komunitnú a podporovať rozvoj služieb 
starostlivosti o deti pre deti do troch rokov veku na úrovni komunity  

Špecifický cieľ: 4.2.1 - Podpora prechodu z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť – SOŠ zdravotnícke / konzultácie s MZ SR  

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám Prioritná os: 4 
Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: a Investičná priorita: 4.2 - Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
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Investície do zdravotnej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 
národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosti 
v oblasti zdravotného stavu, podporujú sociálne začlenenie 
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a 
rekreačným službám a prechod od inštitucionálnych služieb k 
komunitným službám. 

udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Špecifický cieľ: 2.1.2, 2.1.3 
Modernizácia infraštruktúry zdravotnej starostlivosti za účelom integrácie primárnej 
zdravotnej starostlivosti 
Modernizácia infraštruktúry inštitucionálnych zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 

 

Špecifický cieľ: 4.2.2 -  Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné 
postupy pre výkon prevencie a zahrnúť ich do celoštátneho systému 
zdravotnej starostlivosti -  ŠOŠ zdravotnícke/ konzultácie s MZ SR  

  
Prioritná os: 2 - Easier access to effective and quality public services Prioritná os: 4 
Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: a 
Investície do zdravotnej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 
národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosti 
v oblasti zdravotného stavu, podporujú sociálne začlenenie 
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a 
rekreačným službám a prechod od inštitucionálnych služieb k 
komunitným službám. 

Investičná priorita: 4.2 - Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Špecifický cieľ: 2.1.3 
Modernizácia infraštruktúry inštitucionálnych zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 

 

Špecifický cieľ: 4.2.2 - Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné 
postupy pre výkon prevencie a zahrnúť ich do celoštátneho systému 
zdravotnej starostlivosti -  ŠOŠ zdravotnícke/ konzultácie s MZ SR  

  
Prioritná os: 2 - Easier access to effective and quality public services Prioritná os: 1 
Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 10 
Investičná priorita: a Investičná priorita: 1.2 - Zlepšenie významu systémov vzdelávania a 
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2.2. Investovanie do vzdelávania, odbornej prípravy a odbornej prípravy, 
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
vzdelávania a odbornej prípravy  

odbornej prípravy na trhu práce, uľahčenie prechodu od vzdelávania k 
práci a posilnenie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich 
kvality vrátane mechanizmov na predvídanie zručností, prispôsobenie 
učebných osnov a vytvorenie a rozvoj vzdelávania založeného na práci a 
systémy duálneho vzdelávania a učňovské systémy. 

Špecifický cieľ: 2.2.3 
Zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl v praktickom 
vzdelávaní 

Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy a 
zohľadnenie potrieb trhu práce 

  
Prioritná os: 2 - Easier access to effective and quality public services Prioritná os: 1 
Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 10 
Investičná priorita: a 
 2. 2. Investovanie do vzdelávania, odbornej prípravy a odbornej prípravy, 
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
vzdelávania a odbornej prípravy 

Investičná priorita: 1.1- 1.1 - Znižovanie predčasného ukončenia školskej 
dochádzky a jej predchádzanie a podpora prístupu ku kvalitnému 
predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane 
formálnych, neformálnych a spoločných metód vzdelávania s cieľom 
opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy. 

Špecifický cieľ: 2.2.1, 2.2.2  
Zvýšenie hrubej školskej pripravenosti detí v materských školách 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na základných školách 
  

Špecifický cieľ: 1.1.1- Zvýšenie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšovanie výsledkov a kompetencií detí a študentov - 
ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

  
Investičná priorita: b 
Zlepšenie trvalo udržateľných vzťahov medzi centrami rozvoja vidieka 
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Investičná priorita: 6.1- Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a 
sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 
oblastiach 
 

Špecifický cieľ: 4.2.1 
Investovanie do  sektora vodného hospodásrtva  s cieľom splniť požiadavky acquis 
Únie v oblasti životného prostredia a riešiť potreby identifikované členskými štátmi 
pre investície, ktoré presahujú tieto požiadavky  

Špecifický cieľ: 6.1.1 - Rast počtu rómskych domácností s prístupom k 
zlepšeným podmienkam bývania 
pre INKLÚZIU - integrovaný prístup / konzultácia s Úradom splnomocnenca , 
PSK – Návrh stratégie vzdelávania Rómov   
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Prioritná os: 5 - CLLD Prioritná os: 6 
Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: d 
CLLD 

Investičná priorita: 6.1 - Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a 
sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 
oblastiach  

Špecifický cieľ: 5.1.2 
Zlepšenie trvalo udržateľných vzťahov medzi centrami rozvoja 
vidieka a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 
infraštruktúrach 

Špecifický cieľ: 6.1.3 -  Zlepšenie prístupu ľudí z MRK k  sociálnej 
infraštruktúry 
Pre INKLÚZIU - integrovaný prístup / konzultácia s Úradom 
splnomocnenca  , PSK stratégia 

  
Prioritná os: 5 – CLLD  Prioritná os: 4 
Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: d 
CLLD 

Investičná priorita: 4.2 - Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Špecifický cieľ: 5.1.2 
Zlepšenie trvalo udržateľných vzťahov medzi centrami rozvoja 
vidieka a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 
infraštruktúrach 

Špecifický cieľ: 4.2.1 - Podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť -  konzultácie NSS MAS SR a Platforma RDP / PSK  

 
OP EVS/Effective Public Governance 
 

OP EVS/Effective Public Governance  OP ĽZ/ OP Human Resources 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 11 Tematický cieľ: 10 

Investičná priorita: 11 Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a 
informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí 
pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
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prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých 
spôsobilostí. 

Špecifický cieľ: 1.2 Špecifický cieľ: 1.4.1 -Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a 
zvyšovanie zručností - CŽV 

Prioritná os: 1 Prioritná os: all 

Tematický cieľ: 11 Tematický cieľ: all 

Investičná priorita: 11 Investičná priorita: all 

Špecifický cieľ: 1.3 Špecifický cieľ: all 

  

Prioritná os: 2 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 11 Tematický cieľ: 10 

Investičná priorita: 11 Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a 
informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí 
pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých 
spôsobilostí. 

Špecifický cieľ: 2.1 Špecifický cieľ: 1.4.1   - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a 
zvyšovanie zručností - Kvalita a efektívnosť celoživotného vzdelávania - 
národný QAF  

  

Prioritná os: 2 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 11 Tematický cieľ: 10 

Investičná priorita: 11 Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a 
informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí 
pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých 
spôsobilostí. 
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Špecifický cieľ: 2.2 Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a 
zvyšovanie zručností.  

 
 
 
OP ĽZ/ OP Human Resources 
 

OP ĽZ/ OP Human Resources OP KŽP/OP Quality of Environment 

Prioritná os: 6 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 6 

Investičná priorita: 6.1 -  Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a 
sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 
oblastiach 
 

Investičná priorita: 1.1 (a) 
Investovanie do sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky acquis EÚ v 
oblasti životného prostredia a riešiť potreby identifikované členskými štátmi 
pre investície, ktoré presahujú tieto požiadavky 

Špecifický cieľ: 6.1.1 -  Rast počtu rómskych domácností s prístupom k 
zlepšeným podmienkam bývania 
 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním 
na prípravu odpadov na opätovné použitie a recykláciu a podporu 
predchádzania vzniku odpadov – ZELENÉ pracovné miesta - Vzdelávacie 
programy  pre MRK - SSE 
 

 

OP ĽZ/ OP Human Resources OP VaI/OP Research and Innovations 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 1 

Investičná priorita: 1.3 Investičná priorita: 1.1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií - Posilnenie 
výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v 
oblasti výskumu a inovácií a podpora centier kompetencií, najmä centier 
európskeho záujmu. 

Špecifický cieľ: 1.3.1 Špecifický cieľ: 1.1.3 - Zlepšenie výskumnej činnosti prostredníctvom lepšej 
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OP ĽZ/ OP Human Resources OP VaI/OP Research and Innovations 

koordinácie a konsolidácie výskumného potenciálu výskumných a vývojových 
inštitúcií 
- SPOLUPRÁCA Poskytovateľ OVP + spoločnosť / zdravé potraviny / 

 

  

Prioritná os: 3 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 8 Tematický cieľ: 1 

Investičná priorita: 3.1 - Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o 
zamestnanie a neaktívnych ľudí vrátane dlhodobo nezamestnaných a ľudí 
ďaleko od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti 
zamestnanosti a podpory pracovnej mobility 
 

Investičná priorita: 1.2 
Podpora podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a rozvoj 
prepojení a synergií medzi podnikmi, výskumnými a vývojovými 
strediskami a sektorom vyššieho vzdelávania, najmä podpora investícií do 
rozvoja produktov a služieb, transfer technológií, sociálna inovácia, 
ekologická inovácia, aplikácie verejných služieb, stimulácia dopytu , 
vytváranie sietí, klastrov a otvorených inovácií prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie a podpora technologického a aplikovaného 
výskumu, pilotných línií, činností včasného overovania výrobkov, 
pokročilých výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v kľúčových 
podporných technológiách a šírení technológií na všeobecné účely - VŠETKY 
INOVÁCIE V OVP + Sociálne inovácie 

Špecifický cieľ: 3.1.2 - Zlepšenie prístupu na trh práce pomocou účinných 
nástrojov na podporu zamestnanosti vrátane podpory mobility pri hľadaní 
zamestnania, prispôsobivosti zamestnancov, samostatnej zárobkovej 
činnosti a činností vo vidieckych oblastiach  
 

Špecifický cieľ: 1.2.2 
Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít v priemysle a 
službách - VŠETKY INOVÁCIE v OVP + Sociálne inovácie 

  

Prioritná os: 3 Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 Tematický cieľ: 3 
 

Investičná priorita: 3.1 - Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o 
zamestnanie a neaktívnych ľudí vrátane dlhodobo nezamestnaných a ľudí 

Investičná priorita: 3.1 - Podpora podnikania, najmä uľahčením 
hospodárskeho využívania nových myšlienok a podporou vytvárania 
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OP ĽZ/ OP Human Resources OP VaI/OP Research and Innovations 

ďaleko od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti 
zamestnanosti a podpory pracovnej mobility  

nových firiem vrátane podnikateľských inkubátorov  

Špecifický cieľ: 3.1.2 - Zlepšenie prístupu na trh práce pomocou účinných 
nástrojov na podporu zamestnanosti vrátane podpory mobility pri hľadaní 
zamestnania, prispôsobivosti zamestnancov, samostatnej zárobkovej 
činnosti a činností vo vidieckych oblastiach 
 

Špecifický cieľ: 3.1.1 - Zlepšenie rastu nových konkurencieschopných MSP - 
VŠETKY INOVÁCIE V OVP  

  

Prioritná os: 4 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 1 

Investičná priorita: 4.2 - Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Investičná priorita: 1.2 
Podpora podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a rozvoj prepojení 
a synergií medzi podnikmi, výskumnými a vývojovými strediskami a 
sektorom vyššieho vzdelávania, najmä podpora investícií do rozvoja 
produktov a služieb, transfer technológií, sociálna inovácia, ekologická 
inovácia, aplikácie verejných služieb, stimulácia dopytu , vytváranie sietí, 
klastrov a otvorených inovácií prostredníctvom inteligentnej špecializácie a 
podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných liniek, činností 
včasného overovania výrobkov, pokročilých výrobných kapacít a prvej 
výroby, najmä v kľúčových podporných technológiách a šírení technológií na 
všeobecné účely. 

Špecifický cieľ: 4.2.1 - Podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť  

Špecifický cieľ: 1.2.2 
Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít v priemysle a 
službách  

 
 

OP ĽZ/ OP Human Resources OP EVS/Effective Public Governance 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 11 
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Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a 
informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí 
pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania 
nadobudnutých spôsobilostí. 

Investičná priorita: 11 

Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a 
zvyšovanie zručností.  

Špecifický cieľ: 1.2 

  

Prioritná os: all Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: all Tematický cieľ: 11 

Investičná priorita: all Investičná priorita: 11 

Špecifický cieľ: all Špecifický cieľ: 1.3 

  

Prioritná os: 1 Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 11 

Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a 
informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí 
pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania 
nadobudnutých spôsobilostí. 

Investičná priorita: 11 

Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a 
zvyšovanie zručností. 
 

Špecifický cieľ: 2.1 

  

Prioritná os: 1 Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 11 
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Investičná priorita: 1.4- Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a 
informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí 
pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania 
nadobudnutých spôsobilostí. 

Investičná priorita: 11 

Špecifický cieľ: 1.4.1- Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a 
zvyšovanie zručností.  

Špecifický cieľ: 2.2 

 

OP ĽZ/ OP Human Resources IROP/Integrated Regional OP 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 10 

Investičná priorita: 1.2 -   Zlepšenie významu systémov vzdelávania a 
odbornej prípravy na trhu práce, uľahčenie prechodu od vzdelávania k 
práci a posilnenie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich 
kvality vrátane mechanizmov na predvídanie zručností, prispôsobenie 
učebných osnov a vytvorenie a rozvoj vzdelávania založeného na práci 
\systémy duálneho vzdelávania a učňovské systémy. 

Investičná priorita: a 
2. 2.  Investovanie do vzdelávania, odbornej prípravy a odbornej prípravy, 
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
vzdelávania a odbornej prípravy  

Špecifický cieľ: 1.2.1 -  Zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy a 
zohľadnenie potrieb trhu práce  
 

Špecifický cieľ: 2.2.3 
Zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl v praktickom vzdelávaní  

  

Prioritná os: 1 Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 10 

Investičná priorita: 1.1 -  Zníženie a prevencia predčasného ukončenia 
školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, 
základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, 
neformálnych a spoločných metód vzdelávania s cieľom opätovného 

Investičná priorita: a 
2. 2.  Investovanie do vzdelávania, odbornej prípravy a odbornej prípravy, 
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
vzdelávania a odbornej prípravy  
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začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy.  
Špecifický cieľ: 1.1.1 - Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov   

Špecifický cieľ: 2.2.1, 2.2.2. 
Zvýšenie hrubej školskej pripravenosti detí v materských školách 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na základných školách 

  

Prioritná os: 3 Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 Tematický cieľ: 8 

Investičná priorita: .3.1 -  Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o 
zamestnanie a neaktívnych ľudí, vrátane dlhodobo nezamestnaných a ľudí 
ďaleko od trhu práce, aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti 
zamestnanosti a podpory pracovnej mobility 

Investičná priorita: b 
Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť prostredníctvom rozvoja 
endogénneho potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti 
vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a zvyšovania dostupnosti a 
rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov 

Špecifický cieľ: 3.1.2 -   Zlepšenie prístupu na trh práce pomocou účinných 
nástrojov na podporu zamestnanosti vrátane podpory mobility pri hľadaní 
zamestnania, prispôsobivosti zamestnancov, samostatnej zárobkovej 
činnosti a činností vo vidieckych oblastiach 
 

Špecifický cieľ: 3.1  
Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť prostredníctvom rozvoja 
endogénneho potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti 
vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a zvyšovania 
dostupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov 

  

Prioritná os: 4 Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 

Investičná priorita: 4.2 -  Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Investičná priorita: a 

Investície do zdravotnej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k národnému, 
regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosti v oblasti zdravotného 
stavu, podporujú sociálne začlenenie prostredníctvom lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod od inštitucionálnych 
služieb k komunitným službám.  

Špecifický cieľ: 4.2.1 -   Podporovať prechod z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť  

Špecifický cieľ: 2.1.1. 
 
Uľahčiť prechod sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v inštitúciách z inštitucionálnej na komunitnú a podporovať rozvoj 
služieb starostlivosti o deti pre deti do troch rokov veku na úrovni komunity. 
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Prioritná os: 4 Prioritná os: 2 

Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 

Investičná priorita: 4.2 -  Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Investičná priorita: a 

Investície do zdravotnej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k národnému, 

regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosti v oblasti zdravotného 

stavu, podporujú sociálne začlenenie prostredníctvom lepšieho prístupu k 

sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod od inštitucionálnych 

služieb k komunitným službám.  

Špecifický cieľ: 4.2.2 -   Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné 
postupy pre výkon prevencie a zahrnúť ich do celoštátneho systému 
zdravotnej starostlivosti  

Špecifický cieľ: 2.1.2, 2.1.3 
Modernizácia infraštruktúry zdravotnej starostlivosti za účelom integrácie 
primárnej zdravotnej starostlivosti 
Modernizácia infraštruktúry inštitucionálnych zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 

  

Prioritná os: 4 Prioritná os: 5- Community-Led Local Development 

Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 

Investičná priorita: 4.2 -  Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo 
udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb všeobecného záujmu. 

Investičná priorita: d 

Investície v kontexte stratégií miestneho rozvoja riadeného komunitou 

 

Špecifický cieľ: 4.2.1 -   Podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť  

Špecifický cieľ: 5.1.2 
Zlepšenie trvalo udržateľných vzťahov medzi centrami rozvoja vidieka a ich 
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 
 

  

Prioritná os: 6 Prioritná os: 4 

Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 6 
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OP ĽZ/ OP Human Resources Program Interreg V-A PL - SK 

Prioritná os: 1 Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 10  Tematický cieľ: 10  

Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky 
vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, 
zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora 
flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj prostredníctvom kariérového 

Investičná priorita: 10 iii 

Investičná priorita: 6.1 -  - Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej 
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 
 

Investičná priorita: b 
Zlepšovanie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
 
 

Špecifický cieľ: 6.1.1 -   Zlepšenie prístupu obyvateľov  z MRK do sociálnej 
infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 4.2.1 

Investovanie do vodného sektora s cieľom splniť požiadavky acquis Únie v oblasti 

životného prostredia a riešiť potreby identifikované členskými štátmi pre investície, 

ktoré presahujú tieto požiadavky 

 

  

Prioritná os: 6 Prioritná os: 5 - Community-Led Local Development 

Tematický cieľ: 9 Tematický cieľ: 9 

Investičná priorita: 6.1 -  Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a 
sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 
oblastiach  
 

Investičná priorita: d 

Investície v kontexte stratégií miestneho rozvoja riadeného komunitou 

 

Špecifický cieľ: 6.1.3 -   Zlepšenie prístupu ľudí z MRK do sociálnej 
infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 5.1.2 
Zlepšenie trvalo udržateľných vzťahov medzi centrami rozvoja vidieka a ich 
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 
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poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 

Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a 
zvyšovanie zručností.  

Špecifický cieľ: 4 

 
 

PRV/Rural Development Program  OP ĽZ/ OP Human Resources 

Priority: 1 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 1 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 2, 16 Investičná priorita: 1.3 - Zlepšenie kvality a efektívnosti a prístupu k terciárnemu a rovnocennému 
vzdelávaniu s cieľom zvýšiť účasť a úroveň dosiahnutého vzdelania, najmä pre znevýhodnené 
skupiny. 

Fókusová oblasť : 1a Špecifický cieľ: 1.3.1 - Zvýšiť kvalitu terciárneho vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v oblasti 
výskumu a vývoja s cieľom vytvoriť prepojenie medzi terciárnym vzdelávaním a potrebami trhu práce. 

  

Priority: 1 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 10 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 1 Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 
skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a 
spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj prostredníctvom 
kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 

Fókusová oblasť : 1c Špecifický cieľ: 1.4.1 _ Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na 
rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie a zvyšovanie zručností.  

  

Priority: 2 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 3 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 4, 6, 16 Investičná priorita: 1.4- Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky 
vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, 
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
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prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 
Fókusová oblasť : 2a Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií a zvyšovanie a zvyšovanie zručností.  

  

Priority: 2 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 3 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 4, 8 Investičná priorita: 1.4- Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky 
vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, 
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 

Fókusová oblasť : 2c Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií a  zvyšovanie zručností.  

  

Priority: 3 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 3 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele:4, 14 Investičná priorita: 1.4- Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky 
vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, 
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 

Fókusová oblasť : 3a Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií a zlepšenie  zručností 

  

Priority: 3 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 3 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 5 Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 
skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, zručností a 
spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj prostredníctvom 
kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 
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Fókusová oblasť : 3b Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií a zvyšovanie a zvyšovanie zručností.  

  

Priority: 4 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 5, 6 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 4, 8, 10, 12, 13, 15 Investičná priorita: 1.4 - Posilnenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 
skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zvyšovanie vedomostí, zručností a 
spôsobilostí pracovnej sily a presadzovanie flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj prostredníctvom 
kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 

Fókusová oblasť : 4b Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií a zvyšovanie  zručností.  

  

Priority: 4 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 5, 6 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 4, 8, 10, 12, 13, 15 Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky 
vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, 
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 

Fókusová oblasť : 4c Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií a zvyšovanie  zručností.  

  

Priority: 5 Prioritná os: 1 

Tematický cieľ: 4 Tematický cieľ: 10 

Ukazovatele: 4, 6 Investičná priorita: 1.4 - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky 
vekové skupiny vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, zlepšenie vedomostí, 
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj 
prostredníctvom kariérového poradenstva a overovania nadobudnutých spôsobilostí. 

Fókusová oblasť : 5c Špecifický cieľ: 1.4.1 - Zlepšovanie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií a zvyšovanie zručností.  
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Priority: 6 Prioritná os: 3 

Tematický cieľ: 8 Tematický cieľ 8: Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych ľudí vrátane 
dlhodobo nezamestnaných a ľudí ďaleko od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych 
iniciatív v oblasti zamestnanosti a podpory mobility pracovných síl / Zlepšenie prístupu na trh 
práce pomocou účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, \ t vrátane podpory mobility pri 
hľadaní zamestnania, prispôsobivosti zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a činností 
vo vidieckych oblastiach 
 
 

Ukazovatele: 6 Investičná priorita: 3.1, 3.2 - Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych ľudí 
vrátane dlhodobo nezamestnaných a ľudí ďaleko od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych 
iniciatív v oblasti zamestnanosti a podpory mobility pracovných síl / Zlepšenie prístupu na trh práce 
pomocou účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, \ t vrátane podpory mobility pri hľadaní 
zamestnania, prispôsobivosti zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a činností vo vidieckych 
oblastiach 
 
 

Fókusová oblasť : 6a Špecifický cieľ: 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1  - Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s 
osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, osoby s nízkou kvalifikáciou, staršie osoby a osoby 
so zdravotným postihnutím / Zlepšenie prístupu na trh práce pomocou účinných nástrojov na podporu 
zamestnanosti vrátane podpory mobility pri hľadaní zamestnania, \ t prispôsobivosť zamestnancov, 
samostatná zárobková činnosť a aktivity vo vidieckych oblastiach / Zvýšenie zamestnanosti osôb s 
rodičovskými povinnosťami, najmä žien, zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a 
rodinného života 

  

Priority: 6 Prioritná os: 6 

Tematický cieľ: 9 - Tematický cieľ: 9 –  

Ukazovatele: 7, 19  Investičná priorita: 6.1, 6.2 - Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 
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zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach / Podpora sociálnych podnikov  
Fókusová oblasť : 6b Špecifický cieľ: 6.1.3, 6.2.1 -  Zlepšenie prístupu ľudí z MRK do sociálnej infraštruktúry / Zvýšenie 

zamestnanosti MRK v subjektoch sociálneho hospodárstva v oblastiach s prítomnosťou  

 

 


