OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Podpora opatrovateľskej služby

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Prioritná os

4. Sociálne začlenenie

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

Schéma
štátnej
pomoci/
Schéma
pomoci de minimis:

Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby

Typ výzvy:

otvorená

Termín vyhlásenia:

29.06.2018

(schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu)
č. ŠP SVHZ – 1/2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

uzavretie hodnotiaceho
kola 3.

31.08.2018

26.10.2018

14.12.2018

Výška NFP na 1 projekt:
Časová oprávnenosť realizácie projektu:

Min.
Max.
Min.
Max.

5 000,00 €
500 000,00 €
6 mesiacov
26 mesiacov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 34 050 000,00 €, z toho 32
300 000,00 € na menej rozvinuté regióny a 1 750 000,00 € na viac rozvinuté regióny. K indikatívnej výške
finančných prostriedkov za zdroje EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej
len „ŠR“) v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové
obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).
V súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) môže
dôjsť kedykoľvek v priebehu trvania výzvy k zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
zo zdrojov EÚ. Prípadná zmena indikatívnej alokácie za zdroje EÚ, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, bude zverejnená
na webovom sídle www.ia.gov.sk; za zmenu sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP.
Členenie alokácie podľa regiónov:

Bratislavský kraj

1 750 000,00 €

Trnavský kraj

3 786 000,00 €

Trenčiansky kraj

3 963 000,00 €

Nitriansky kraj

4 581 000,00 €

Žilinský kraj

4 656 000,00 €

Banskobystrický kraj

4 384 000,00 €

Prešovský kraj

5 548 000,00 €

Košický kraj

5 382 000,00 €

Financovanie projektu
Menej rozvinuté regióny
kategória žiadateľa

-

prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť v rámci
schém štátnej pomoci
(prijímateľ vykonávajúci
hospodársku činnosť, t.j. podniky v zmysle čl. 107
Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v
rámci schémy štátnej pomoci (subjekt v zmysle časti 2.1
písm. h stratégie financovania EŠIF))

výška
zdroj
výška
spolufinancovania zo
financovania financovania z
zdrojov žiadateľa z
NFP
COV (%)
COV (%)
zdroj EÚ ESF

85
0

ŠR

15

Viac rozvinutý región:
kategória žiadateľa
-

prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť v rámci
schém štátnej pomoci
(prijímateľ vykonávajúci
hospodársku činnosť, t.j. podniky v zmysle čl. 107
Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v
rámci schémy štátnej pomoci (subjekt v zmysle časti 2.1
písm. h stratégie financovania EŠIF))

výška
zdroj
výška
spolufinancovania
zo
financovania financovania z
zdrojov žiadateľa z
NFP
COV (%)
COV (%)
zdroj EÚ ESF

50
0

ŠR

50

Uvedený spôsob financovania sa vzťahuje na všetkých oprávnených žiadateľov, t.j. na oprávnených žiadateľov podľa
Schémy štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby.

Spôsob financovania
Forma financovania: 01 - Nenávratný grant (nenávratný finančný príspevok).
Pre oprávnených prijímateľov je stanovený v súlade s platným Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob
financovania:
−

systém zálohových platieb,

−

systém refundácie,

−

kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
− obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou (verejný poskytovateľ sociálnej služby),
zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC min. 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP,
− iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby).
V zmysle tejto výzvy sa inou osobou rozumie: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby, cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť, občianske
združenie alebo Slovenský červený kríž zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC min. 13 mesiacov
ku dňu predloženia ŽoNFP.
Žiadateľ je prijímateľom pomoci, ktorý bude poverený poskytovaním služby všeobecného hospodárskeho záujmu
(ďalej len „SVHZ“), ktorou je opatrovateľská služba, a na ktorú sa NFP poskytuje.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Oprávnenosť aktivít projektu je najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.
Oprávnenou aktivitou je poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) podľa Rozhodnutia Komisie
č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011, ktorou bola určená opatrovateľská služba, ako sociálna služba vykonávaná v
zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Pri vypĺňaní ŽoNFP v systéme ITMS2014+ žiadateľ priradí oprávnený typ aktivity:
− Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení (napr. služby včasnej intervencie, podpora
samostatného bývania, podporované bývanie, podpora sociálnej práce s rodinami v ich prirodzenom
prostredí, podpora opatrovateľskej služby a iné).
Povinnou hlavnou aktivitou každého projektu je:
− Poskytovanie opatrovateľskej služby.
Poskytovanie opatrovateľskej služby musí prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12
odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Pre účely tejto výzvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“).
Výdavky projektu sú oprávnené najskôr v deň, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a zároveň odo
dňa začatia realizácie hlavnej aktivity a najneskôr do ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, avšak zároveň
nie neskôr ako 31.12.2023.
Oprávnené skupiny výdavkov sú:
521 – Mzdové výdavky
Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v max. mesačnej výške celkovej ceny
práce (ďalej aj „CCP“) 570,00 € na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby
kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere
na skrátený pracovný úväzok (v alikvotnej výške) zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov.

Oprávnenosť miesta realizácie
Žiadateľ je povinný realizovať aktivity projektu v prospech územia, pre ktoré je registrovaný ako poskytovateľ
opatrovateľskej služby.
Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Pre túto výzvu sa neuplatňujú nasledovné kritériá odborného hodnotenia:
− prínos k RIÚS alebo URM,
− prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov,
− posúdenie efektivity projektu.
Výberové kritériá sa v tejto výzve neuplatňujú.
Max. počet podporených pracovných miest v rámci projektu je 50 na ustanovený týždenný pracovný čas.
Max. počet podporených pracovných miest v rámci všetkých projektov žiadateľa je 100 na ustanovený týždenný
pracovný čas.
Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla
účinnosť, a trvá max. 26 mesiacov a zároveň max do 31.12.2023.

Obdobie realizácie projektu je považované za obdobie trvania poverenia na službu všeobecného hospodárskeho
záujmu (SVHZ).
Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len 1 ŽoNFP pre každý samosprávny kraj. V rámci nasledujúcich kôl môže
žiadateľ predložiť ďalšiu žiadosť iba pre kraje, v ktorých nemá už schválený NFP na základe ŽoNFP predloženej v
rámci predchádzajúcich kôl.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá ŽoNFP RO/SO:
•

v elektronickej forme (zasielaná do elektronickej schránky Poskytovateľa),

•

v listinnej forme.

Podmienky poskytnutia príspevku, ak je to relevantné, preukazuje žiadateľ najmä vložením skenu listinného
originálu dokumentu vo formáte PDF (resp. v inom formáte dokumentu) do ITMS2014+ ako prílohu ŽoNFP. Pri
dokumentoch, ktoré je žiadateľ v zmysle požiadavky Poskytovateľa povinný predložiť úradne osvedčené, žiadateľ
zabezpečí zaručenú konverziu dokumentu v súlade so zákonom o e-Governmente a vloží ho do ITMS2014+ ako
prílohu ŽoNFP.

