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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: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 
 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 
 
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 podnikov 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: september 2016 

Dodatočné zdroje informácií: https://www.opvai.sk/media/57029/harmonogram-
vyziev-op-vai-na-rok-2016_mh-sr_v2.pdf  

 

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 
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.minedu.sk/data/att/10169.pdf  

 

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: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a 
prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných 
plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania 
a učňovského vzdelávania 
1.2.1 - Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

Dátum vyhlásenia vyzvania:  Vyhlásené dňa 29.7.2016 

                                                 
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 

https://www.opvai.sk/media/57029/harmonogram-vyziev-op-vai-na-rok-2016_mh-sr_v2.pdf
https://www.opvai.sk/media/57029/harmonogram-vyziev-op-vai-na-rok-2016_mh-sr_v2.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/10169.pdf
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Vyzvanie 
 
  

OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01; národný projekt 
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 
odborného vzdelávania a prípravy“ 

Dodatočné zdroje informácií: https://webadm.minedu.sk/data/att/10222.pdf   

 
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 programu 

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
. 

                                                 
2
 vypĺňa sa až pri zverejnení výzvy 

https://webadm.minedu.sk/data/att/10222.pdf

