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Implementačná agentúra  
Ministerstva práce, sociálnych vecí  
a rodiny Slovenskej republiky
realizuje národný projekt  
Inštitút sociálnej ekonomiky 
 
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava
Viac informácií: socialnaekonomika.sk
Kontakt: npise@ia.gov.sk  
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho  
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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KDE SÚ 
K DISPOZÍCII
Bezplatnú pomoc a podporu Regionálnych centier 
sociálnej ekonomiky nájdete v každom krajskom 
meste vo vašom samosprávnom kraji:

Banskobystrický
Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica
Bratislavský
Nevädzová 5, 814 55 Bratislava
Košický
Krivá 21, 040 01 Košice
Nitriansky
Svätoplukovo námestie 1/b, 949 01 Nitra
Prešovský
Levočská 3, 080 01 Prešov
Trenčiansky
Jesenského 6431, 911 01 Trenčín
Trnavský
Vajanského 617/22, 917 01 Trnava
Žilinský
Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina

Viac informácií je k dispozícii na stránke 
socialnaekonomika.sk/regionalne-centra-
socialnej-ekonomiky



  
• komunikácia a spolupráca s relevantnými  
 inštitúciami v regióne pre implementáciu  
 a rozvoj sociálneho podnikania,

• spolupráca s regionálnymi expertami pre oblasť  
 sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou je na  
 základe vlastných skúseností z podnikania radiť,  
 viesť a podporovať záujemcov o založenie  
 sociálneho podniku,

• šírenie osvety o sociálnom podnikaní,

• vyhľadávanie a aktívne oslovovanie potenciálnych  
 záujemcov o založenie sociálneho podniku,

• výkon ďalších odborných činností súvisiacich  
 s implementáciou sociálnej ekonomiky na  
 regionálnej úrovni.

ČO POSKYTUJÚ  

Hlavné úlohy Regionálnych centier sociálnej  
ekonomiky sú:

• pomoc žiadateľom v procese podania žiadosti  
 o priznanie štatútu registrovaného sociálneho  
 podniku, ich následné vedenie a podpora,

• poskytovanie informácií o možnostiach  
 a podmienkach využívania finančných nástrojov  
 a nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť  
 podpory rozvoja sociálnej ekonomiky,

• informovanie o možnostiach využívania  
 sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní  
 a pomoc pri jeho realizácii,

• sprostredkovanie informácií a usmerňovanie  
 verejnosti v rámci implementácie zákona  
 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
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podporný nástroj rozvoja sociálnej ekonomiky 
na Slovensku v intenciách Zákona č. 112/2018 Z. z. 
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


