INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o
deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Prioritná os

2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

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 (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z
inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do
troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma
štátnej
pomoci/Schéma pomoci
de minimis:

neuplatňuje sa

Typ výzvy:

uzavretá

Termín vyhlásenia:

10.07.2018

Termín uzavretia:

10.09.2018

Výška NFP na 1
projekt:

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna výška príspevku.
Maximálna výška príspevku závisí aj od indikatívnej výšky finančných prostriedkov pre
jednotlivé RIUS/MFO.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.
Posudzuje sa vznik a úhrada výdavku prijímateľom od 01.01.2014 do 31.12.2023.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 484 458 EUR (zdroj EÚ), ktorá je
stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych
integrovaných územných stratégií nasledovne:

Uvedené indikatívne alokácie na jednotlivé územia majú vo výzve na predkladanie projektových zámerov iba
informatívny charakter. Predkladatelia v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov nebudú posudzovaní
vzhľadom na výšku uvedených alokácií. Indikatívne alokácie na jednotlivé územia budú stanovené aj vo výzve na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Financovanie projektu

Vysvetlivky:
2
V zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
3
V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

4

V zmysle zákona č. 213/1997 Z. .z o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov vrátane
Slovenského Červeného kríža v zmysle zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
V zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
6
V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7
V zmysle zákona č. 213/1997 Z. .z o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov vrátane
Slovenského Červeného kríža v zmysle zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Takto stanovené pravidlá financovania budú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
a použité pri financovaní projektov schválených v druhom kole výberu projektov.
Spôsob financovania
•

predfinancovanie,

•

refundácia alebo

•

kombinácia uvedených systémov .

V prípade výzvy na predkladanie projektových zámerov má podmienka informatívny charakter. Splnenie podmienky sa
vzťahuje na konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Oprávnenosť žiadateľa
A.

v sociálnych službách:
a)
b)
c)
d)
e)

obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou,
samosprávny kraj,
právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a
náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a
náboženských spoločností17, občianske združenie18, nezisková organizácia19.

Vysvetlivky:
17
V zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
18
V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
19
V zmysle zákona č. 213/1997 Z. .z o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
vrátane Slovenského Červeného kríža v zmysle zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného
kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
V rámci špecifického cieľa 2.1.1: „Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o
dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni„ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované
v IROP:
d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku32 v záujme
zosúladenia rodinného a pracovného života;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu
a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP, to znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti výdavkov.
Oprávnené výdavky na projekty, ktoré vytvárajú príjem (či už počas realizácie projektu v zmysle čl. 65 všeobecného
nariadenia, alebo po jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia), je potrebné znížiť o čisté príjmy, aby
bola zabezpečená primeraná výška pomoci (t. j. aby nedošlo k neadekvátnemu poskytovaniu finančných prostriedkov
IROP nad rámec skutočnej potreby projektu), pričom sa berie do úvahy potenciál projektu vytvárať čistý príjem v

priebehu konkrétneho referenčného obdobia, ktoré pokrýva realizáciu projektu, ako aj obdobie po jeho ukončení
Uvedená primeraná výška pomoci predstavuje tzv. „medzeru vo financovaní“, ktorá vzniká, ak čistý príjem za
príslušné obdobie nedokáže v plnej miere pokryť investičné výdavky projektu.

Oprávnenosť miesta realizácie
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území, ktorým je celé územie Slovenskej republiky.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Projektový zámer musí spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú prostredníctvom posudzovacích kritérií.
Podmienka podpory existujúcich a novovzniknutých zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
V prípade výzvy na predkladanie projektových zámerov má podmienka informatívny charakter. Splnenie podmienky
sa vzťahuje na konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Podmienka kapacitného zabezpečenia objektov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Podmienkou kapacitného zabezpečenia objektov zariadení je podpora novovzniknutých ale aj existujúcich zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú zamerané na poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života a služby pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb,
pričom maximálna kapacita týchto zariadení je 20 miest v jednom objekte. Jedna miestnosť musí mať v zmysle §
32b odsek 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách najviac 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa
funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet
detí podľa prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne
neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.
Podmienka súladu projektu s legislatívou v oblasti poskytovania starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v
systéme sociálnych služieb
Splnenie podmienky je viazané na vydanie stanoviska MPSVR SR.
Podmienka podpory zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa
poskytuje sociálna služba a zabezpečuje výkon opatrení SPODaSK v zariadení. Projekt musí byť realizovaný v
intraviláne obce. Objekty nesmú byť koncentrované v blízkom susedstve s iným zariadením sociálnych služieb a
SPODaSK a/alebo so zariadením podporeným v rámci tejto výzvy.
V prípade investícií v pôvodných objektoch ambulantných služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
musí žiadateľ preukázať, že túto službu nebolo možné zabezpečiť vhodnejším spôsobom v bežnej komunite.
Podmienka platí iba v prípade investovania do existujúcich objektov zariadení, ktoré nie sú včlenené do bežnej
zástavby obce.
Žiadateľ na splnenie tejto časti podmienky vychádza z komunitného plánu sociálnych služieb príslušnej obce, resp. z
koncepcie rozvoja sociálnych služieb príslušného VÚC resp. vypracovaním vlastnej analýzy v súlade § 83, ods. 5 písm.
a), b) a c) zákona 448/2008 Z. z.
Splnenie podmienky je viazané na vydanie stanoviska MPSVR SR.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá projektový zámer, vrátane všetkých príloh v písomnej forme na adresu príslušného RO/SO pre IROP
prostredníctvom:
•

elektronickej schránky RO/SO alebo

•

v listinnej podobe a súčasne na neprepisovateľnom elektronickom médiu na CD/DVD.

Adresa doručenia na RO pre IROP
•

ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území RIÚS Banskobystrického kraja mimo územia IÚS
mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Banská Bystrica, žiadateľ predkladá dokumentáciu
projektového zámeru na adresu RO pre IROP:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A

P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
Adresy doručenia na SO pre IROP
•

ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území RIÚS samosprávneho kraja11 mimo územia IÚS
mestskej funkčnej oblasti krajského mesta, žiadateľ predkladá dokumentáciu projektového zámeru na
príslušný samosprávny kraj,

•

ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území IÚS mestskej funkčnej oblasti krajského mesta,
žiadateľ predkladá dokumentáciu projektového zámeru na príslušné krajské mesto.

