
Prezentácia aktuálnych grantových 
výziev pre podporu sociálneho 

podnikania 



Štruktúra prezentácie

1. Informácie o činnosti informačno –
poradenského centra pre EŠIF na KSK

2. Prehľad vybraných aktuálnych a 
plánovaných výziev



1. Informácie o činnosti IPC na KSK
Kto sme? 

 vytvorenie 1. septembra 2016 v rámci projektu „Vytvorenie   a 
prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ 
do 31. decembra 2018

 od 1. decembra 2018 projekt pokračuje pod názvom „Prevádzkovanie 
Integrovanej siete informačno-poradenských centier“ do 31. decembra 
2021

 realizácia cez OP Technická pomoc podporený z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 prijímateľ podpory Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu

 KSK je jedným zo 7 partnerov integrovanej siete IPC (NSK, TSK, TTSK, 
ŽSK, PSK, Mesto BB)



Čo ponúkame? 
 Poskytovanie odborných bezplatných konzultácií

 všeobecne k operačným programom a EŠIF 

 k relevantnosti zámeru žiadateľa v rámci jednotlivých OP

 k výzvam na predkladanie projektových zámerov/žiadostí o NFP

 k používaniu ITMS2014+ na úrovni žiadateľa o NFP a prijímateľa NFP

 k zameraniu a spracovaniu projektových zámerov/žiadostí o NFP

 Vedenie Databázy záujemcov o informácie o EŠIF

 Organizácia informačných aktivít v súvislosti s EŠIF 

 Propagácia EŠIF



O čom informujeme?
 Integrovaný regionálny operačný program

 Operačný program Kvalita životného prostredia

 Operačný program Ľudské zdroje

 Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 Operačný program Výskum a inovácie

 Operačný program Efektívna verejná správa

 Operačný program Rybné hospodárstvo

 Cezhraničná spolupráca



Kde nás nájdete?

Úrad Košického 
samosprávneho kraja 
Informačno-poradenské
centrum pre EŠIF 
Sídlo: 
Strojárenská 3,  4. poschodie
042 66 Košice
Email: ipc@vucke.sk
Web: https://ipc.vucke.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 16:30
Štvrtok: 07:30 – 15:30
Piatok: 07:30 – 14:30

mailto:ipc@vucke.sk
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/


2. Prehľad vybraných aktuálnych 
vyhlásených výziev

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie 
diskriminácie II (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)
4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 
Výzva vyhlásená od: 26.02.2018 do: 30.09.2019
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 10 
000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej 
rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR 
Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu 
osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)
4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 
Výzva vyhlásená od: 03.11.2017 do: 15.10.2019
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 1 
977 000 EUR 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.1.201
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202


Výzva zameraná na podporu realizácie 
sociálnych inovácií v prostredí MSP

• OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

• Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 8. 2019

• Uzávierky hodnotiacich kôl: 29.11.2019, 28.2.2020

• Alokácia: 4 500 000 EUR

• Typ výzvy: otvorená

• Cieľom zverejnenej výzvy je podpora projektov 
sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a 
uplatnenia na trhu.



Výzva zameraná na podporu realizácie 
sociálnych inovácií v prostredí MSP

• Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť 
zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na 
inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo 
služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu 
inováciu. 

• Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, 
ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských 
problémov v oblastiach definovaných vo výzve.

• Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom 
hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá 
spĺňa definíciu mikro-, malého a stredného podniku (MSP) 
a ktorá realizuje svoj projekt na území SR okrem 
Bratislavského kraja.



Výzva zameraná na podporu realizácie 
sociálnych inovácií v prostredí MSP

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi aj 
mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú oprávnené 
na podnikanie podľa §2 ods. 2 písm. a) až c) 
Obchodného zákonníka a zároveň spĺňajú všetky ostatné 
podmienky uvedené vo výzve.



Plánované výzvy

• Podpora sociálnych podnikov

• Predpokladaný termín vyhlásenia: október 2019

• Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

• Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky 
kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský 
kraj

• Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 8 200 000,00 €

• Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR

• Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)



Plánované výzvy

• Podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania
pozemkov 

• Predpokladaný termín vyhlásenia: október 2019

• Operačný program: Ľudské zdroje

• Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky 
kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

• Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 2 000 000,00 €

• Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR

• Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)



Plánované výzvy

• Podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní 
úvodných fáz podnikateľského cyklu

• Predpokladaný termín vyhlásenia: október 2019

• Operačný program: Výskum a inovácie

• Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky 
kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

• Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 2 000 000,00 €

• Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR

• Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)



Plánované výzvy

• Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti 
prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky

• Predpokladaný termín vyhlásenia: december 2019

• Operačný program: Ľudské zdroje

• Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky 
kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

• Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 30 000 000,00 €

• Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR

• Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)



Plánované výzvy

• Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania

• Predpokladaný termín vyhlásenia: december 2019

• Operačný program: Výskum a inovácie

• Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky 
kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

• Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 4 000 000,00 €

• Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR

• Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)



Ďakujeme za pozornosť! 


