
  

  

  

 

  

 

Príloha 7 výzvy 

 

Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 
 

Program
1
: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Tematický cieľ: 10 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania 
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 
 
Program: Operačný program Ľudské zdroje 
Prioritná os: 1 - Vzdelávanie 
Tematický cieľ: 10 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a 
celoživotného vzdelávania 
Investičná priorita: 1.1 - Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou 
prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, 
neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a 
prípravy 
Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 
a kompetencie detí a žiakov 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: október 2016 

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

 

  

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

Program: 
 

Dodatočné informácie: 
uviesť všeobecnú informáciu s odkazom na webové 
sídlo programu 

  

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

Dodatočné informácie: 
uviesť všeobecnú informáciu s odkazom na webové 
sídlo 

Informácie uvedené v tejto prílohe sú v súlade so stanoviskom Pracovnej komisie k zabezpečeniu 
synergických účinkov medzi EŠIF navzájom a medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR zo dňa 
02.03.2016

2
. 

 

                                                 
1
 Programom sa rozumie: Všetky programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, vrátane Programu rozvoja vidieka 

a Operačného programu Rybné hospodárstvo a programov cieľa Európska územná spolupráca v rámci ktorých pôsobí SR 
ako riadiaci orgán 

2
 Vypĺňa sa až pri zverejnení výzvy 


