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1. Nové opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre 
prijímateľov operačného programu Vzdelávanie a 

operačného programu Výskum a vývoj 

- zavedenie elektronického systému na predkladanie pracovných 
výkazov pri dopytovo-orientovaných projektoch - zjednodušenie 
vypĺňania pracovných výkazov podávaných k žiadostiam o platbu 
a umožnenie sledovania neprekrývania sa výdavkov

- prístup: internetová stránka ASFEU www.asfeu.sk, nová 
podstránka www.asfeu.sk/pracovne-vykazy/.

Termín: 1.8.2011

http://www.asfeu.sk/
http://www.asfeu.sk/pracovne-vykazy/
http://www.asfeu.sk/pracovne-vykazy/
http://www.asfeu.sk/pracovne-vykazy/


- ASFEU pripravuje zaviesť elektronické zadávanie kumulatívnych 
pracovných výkazov - zjednodušenie práce najmä pre 
zamestnancov pracujúcich vo viacerých projektoch, systém 
automaticky spracuje aj samostatné pracovné výkazy

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) v  
súčasnosti zavádza v rámci národných projektoch prvú z foriem 
zjednodušeného vykazovania výdavkov tzv. jednotkové ceny

- proces zjednodušenia by mal byť aplikovaný aj pri dopytovo-
orientovaných projektov OP Vzdelávanie

- MŠVVaŠ pripravuje aj ďalšiu formu zjednodušeného vykazovania 
výdavkov tzv. paušálne sadzby na nepriame výdavky

Termín: 4. štvrťrok 2011



Čo prinesú opatrenia na zjednodušenie prijímateľom:

• Zníženie administratívnej záťaže 

• Jednoduchšie vypĺňanie pracovných výkazov

• Možnosť sledovania neprekrývania sa výdavkov

• Automatické spracovanie údajov v pracovných výkazoch z 
údajov kumulatívnych pracovných výkazov 

• Možnosť predfinancovania platieb pre žiadateľov zo   
súkromného sektora a ich partnerov z verejného sektora.



2. Už zavedené opatrenia na zníženie administratívnej 
záťaže prijímateľov

Nové opatrenia nadväzujú na už zavedené zjednodušenia 
v rámci čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ

• predĺženie monitorovacieho obdobia projektov, 

• úprava schémy štátnej pomoci o možnosť 
predfinancovania,

• zjednodušenie podmienok kontroly formálnej správnosti 
žiadostí o NFP



3. Informácia o výzvach vyhlásených v roku 2011 

OP Vzdelávanie:

• ASFEU vyhlásila v roku 2011 doposiaľ 3 výzvy s alokáciou 
47 mil. EUR, v rámci ktorých prijala 599 žiadostí o NFP

OP Výskum a vývoj

• ASFEU vyhlásila v roku 2011 doposiaľ 2 výzvy s alokáciou 
60 mil. EUR, v rámci ktorých prijala 154 žiadostí o NFP



Výzvy OP Vzdelávanie vyhlásené v roku 2011  

Výzva pre opatrenie 1.1 Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre 
základné školy

- tvorba a využívanie nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov v predmete   
cudzí jazyk s dôrazom na anglický jazyk
- podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl
- inovovanie metód vzdelávania s dôrazom na zavádzanie digitálneho vyučovania

V schvaľovacom procese - 510 žiadostí o NFP. 

Výzva pre opatrenie 3.1 Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne 
znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK

- zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania ako nástroja pre inklúziu marginalizovaných  
rómskych komunít (MRK) do vyučovacieho procesu a spoločnosti
- inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie pri podpore čitateľskej 
gramotnosti

V schvaľovacom procese - 64 žiadostí o NFP.



Výzvy OP Vzdelávanie vyhlásené v roku 2011  

Výzva pre opatrenie 3.1 Podpora prístupu príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich 
ďalšieho vzdelávania

- Vyhlásenie výzvy:  máj 2011 
- Uzávierka výzvy :   1. august 2011 (dátum uzávierky 1. kola) 
- Celková alokácia:   17 mil. EUR

Výzva nadväzuje na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 
podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP), ktorej cieľom je 
zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie 
ich životných podmienok.

V schvaľovacom procese - 25 žiadostí o NFP. 



Výzvy OP Výskum a vývoj vyhlásené v roku 2011 

Výzva pre opatrenie 2.2 Podpora výskumno-vývojových centier pre 
operačný program Výskum a vývoj. Schéma na podporu výskumu a vývoja 
(schéma štátnej pomoci)

Výzva pre opatrenie 4.2 Podpora výskumno-vývojových centier pre 
operačný program Výskum a vývoj. Schéma na podporu výskumu a vývoja 
(schéma štátnej pomoci)

- Vyhlásenie výziev:  apríl 2011 
- Uzávierka výziev:   1. august 2011 
- Celková alokácia:   40 mil. EUR (opatrenie 2.2.) / 20 mil. EUR (opatrenie 4.2) 

Zameranie výziev:
-posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou 
a akademickou sférou (výskumnými organizáciami)
-podpora existujúcich a budovanie nových spoločných špičkových pracovísk 
aplikovaného výskumu a vývoja podnikateľskej/odberateľskej sféry a 
akademickej sféry (výskumno-vývojových centier)

-V schvaľovacom procese - 154 žiadostí o NFP. 



Ďakujem za pozornosť

www.asfeu.sk

www.minedu.sk

http://www.minedu.sk/

