
                           
 
  Príloha výzvy č. 8 

 

 

Program1: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 6 
Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: 6.1 
Špecifický cieľ: 6.1.3 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 
Program: OP Efektívna verejná správa 
Prioritná os: 1 
Tematický cieľ: 11 
Investičná priorita: 11 
Špecifický cieľ: 1.3 

Predpokladaný 
mesiac zverejnenia 
výzvy: 

október 2016 

Dodatočné zdroje 
informácií:  

http://www.minv.sk/?opevs_vyzvy  

  

  

Program2: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 6 
Tematický cieľ: 9 
Investičná priorita: 6.1 
Špecifický cieľ: 6.1.3 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 
Program: PRV 
Prioritná os: 6 
Tematický cieľ: 9 
Opatrenie: 7, 19 
Focusová oblasť: 6.b 

Predpokladaný 
mesiac zverejnenia 
výzvy: 

december 2016 

Dodatočné zdroje 
informácií:  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=10094 

  

Identifikovaná podpora z iných nástrojov EÚ so synergickým účinkom k programu: 
Program: ROMACT 
Program ROMACT je spoločná iniciatíva Rady EÚ a EK, ktorej cieľom je podporiť inklúziu 

                                                 
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 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 

Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 

http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/?opevs_vyzvy
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=10094


                           
 

marginalizovaných rómskych komunít na miestnej a regionálnej úrovni. Zámerom programu je 
zlepšiť pružnosť a zodpovednosť miestnych orgánov voči rómskym občanom a zároveň prispieť k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v Národných stratégiách integrácie Rómov jednotlivých krajín. 

Dodatočné 
informácie: 

http://coe-romact.org/about-romact.  

  

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 
24.05.20163. 
 
 
 
  
 

                                                 
3 vypĺňa sa až pri zverejnení výzvy 

http://www.minv.sk/
http://coe-romact.org/about-romact

