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Príloha č. 6 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR

Program 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:
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 4- Sociálne začlenenie
Tematický cieľ: 9- Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
Investičná priorita: 4.2- Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu:

Program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Tematický cieľ: 9- Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy:
september 16

október 16
Dodatočné zdroje informácií:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=9943 
Program: Operačný program Efektívna verejná správa
Prioritná os: 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Tematický cieľ: 11- posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy
Investičná priorita: 11- Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 
Špecifický cieľ: 1.3- Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy:
október 2016

január 2017

jún 2017
Dodatočné zdroje informácií:
http://www.minv.sk/?aktualny-harmonogram 


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 04.11.2016 vypĺňa sa až pri zverejnení výzvy.


