OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Prioritná os

3 Zamestnanosť

Investičná priorita:

3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k
zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a
presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu

Špecifický cieľ:

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť
zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Schéma pomoci de
minimis:

na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č.
1/2015)

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

09.10.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1
15.01.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 2
28.03.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 3.
15.06.2018

Trvanie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu 12 mesiacov
Maximálna dĺžka realizácie projektu 24 mesiacov

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

15 000 EUR
150 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 300 000 EUR.

Financovanie projektu
Viac rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa/partnera

-

Organizácia štátnej správy

-

Ostatné subjekty verejnej správy
Obec / vyšší územný celok
Mimovládna nezisková organizácia

Zdroj
financovania
NFP

Výška
financovania
z celkových
oprávnených
výdavkov (%)

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

50

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

45

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa
z celkových
oprávnených
výdavkov (%)
0
5

-

-

Prijímateľ zo súkromného sektora mimo
schém štátnej pomoci
Prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

40

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

40

10

10

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
3. obce a mestá
4. združenia miest a obcí
5. VÚC a úrady samosprávneho kraja
6. základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
7. štátne vzdelávacie inštitúcie
8. školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
9. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská,
vzdelávacie inštitúcie
10. občianske združenie
11. miestne akčné skupiny
12. nadácie
13. mimovládne neziskové organizácie
14. záujmové združenie právnických osôb
15. zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
Žiadateľ (subjekt územnej samosprávy) musí mať schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Oprávnené typy aktivít projektu v zmysle OP ĽZ a prislúchajúce k predmetnému špecifickému cieľu, sú:
1. Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle,
škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na
inovatívne prístupy.
Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti s cieľom
zosúlaďovania rodinného a pracovného života

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie, to znamená, že musia byť v súlade
s podmienkami oprávnenosti definovanými v Príručke pre žiadateľa,, kapitola 4 a v aktuálnych usmerneniach
a odporúčaniach pre žiadateľov zverejnených na webovom sídle www.ia.gov.sk.

Oprávnenosť cieľovej skupiny
V súlade so špecifickým cieľom 3.2.1 OP ĽZ sú oprávnenou cieľovou skupinou pre túto výzvu:
ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami.

Preukazovanie oprávnenosti cieľovej skupiny projektu sa vykoná počas realizácie projektu predložením relevantných
dokladov zo strany prijímateľa.

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre realizáciu projektu sú oprávneným územím viac rozvinuté regióny.
Pri posudzovaní územnej oprávnenosti platí, že je rozhodujúce miesto výkonu aktivity (sídlo žiadateľa,
trvalý/prechodný pobyt cieľovej skupiny nie sú rozhodujúce pre určenie územnej oprávnenosti).
Platí, že zariadenie zabezpečuje flexibilnú formu starostlivosti o deti na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Poskytovateľ umožňuje žiadateľovi predloženie ŽoNFP jedným z nasledovných spôsobov:
a) Písomná forma - ŽoNFP je považovaná za predloženú vo forme určenej poskytovateľom, ak je odoslaná
vyplnená žiadosť o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS2014+ (podrobnejšie viď. kapitola 3 Príručky pre
žiadateľa) a zároveň je doručená poskytovateľovi príspevku v listinnej forme.
Žiadateľ je povinný prílohy k ŽoNFP nahrať do ITMS2014+. V prípade objektívnej nemožnosti ich konverzie do
elektronickej formy a nahratia do ITMS2014+ žiadateľ predloží prílohy ŽoNFP v písomnej forme.
ŽoNFP je považovaná za predloženú včas, ak do termínu uzavretia jednotlivých kôl, resp. výzvy je:
- fyzicky odovzdaná a doručená na adresu Poskytovateľa v prípade osobného doručenia alebo
- podaná na prepravu v prípade doručovania poštou alebo kuriérskou službou.
b) Elektronická forma (zasielaná do elektronickej schránky Poskytovateľa) - ŽoNFP je považovaná za predloženú vo
forme určenej poskytovateľom, ak je odoslaná vyplnená žiadosť o NFP prostredníctvom verejného portálu
ITMS2014+ (podrobnejšie viď. kapitola 3 Príručky pre žiadateľa) a zároveň doručená elektronicky v zmysle zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“).
Žiadateľ je povinný prílohy k ŽoNFP nahrať do ITMS2014+. V prípade objektívnej nemožnosti ich konverzie do
elektronickej formy a nahratia do ITMS2014+ žiadateľ predloží prílohy ŽoNFP v písomnej forme.
ŽoNFP musí byť zaslaná elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky) do elektronickej schránky
Poskytovateľa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa
Pre aktivitu č.1:
a) zariadenie má uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní flexibilnej
formy starostlivosti o deti
b) na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
c) na zariadenie sa nevzťahuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
d) zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
e) zariadenie spĺňa požiadavky definované vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania, v prípade vytvorenia zariadenia s nevyhnutnosťou poskytovať spoločné stravovanie
f) zariadenie musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V rámci uvedenej aktivity budú podporené nové alebo už existujúce zariadenia poskytujúce flexibilné formy
starostlivosti o deti.
Splnenie podmienky, že minimálne 25% z rozšírenej kapacity pre existujúce zariadenia bude obsadená deťmi so ŠVVP,
sa overí počas realizácie projektu.

