OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Prioritná os

4. Sociálne začlenenie

Investičná priorita:

4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a
zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ:

4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Schéma pomoci de
minimis:

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

Typ výzvy:

otvorená

Termín vyhlásenia:

26.02.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

uzavretie hodnotiaceho
kola 3.

23.04.2018

14.08.2018

14.11.2018

Výška NFP na 1 projekt:

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

Min.

30 000 EUR

Max. v rámci schémy pomoci de minimis

200 000 EUR

Max. mimo schémy pomoci de minimis pri realizácií
aktivity 1 „Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete
násilia, najmä ženy“

500 000 EUR

Minimálna dĺžka realizácie projektu

12 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu

48 mesiacov

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000
EUR na menej rozvinuté regióny a 3 000 000 EUR na viac rozvinuté regióny.
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 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

Financovanie projektu
Menej rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa/partnera

Zdroj
financovania
NFP

Výška
financovania
z celkových
oprávnených
výdavkov (%)

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

15

-

organizácia štátnej správy

-

ostatné subjekty verejnej správy
obec/ vyšší územný celok
mimovládna nezisková organizácia

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

10

-

prijímateľ zo súkromného sektora mimo
schém štátnej pomoci

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

5

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

15

Zdroj
financovania
NFP

Výška
financovania
z celkových
oprávnených
výdavkov (%)

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

50

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

45

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

40

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

50

-

prijímateľ v rámci schém pomoci de
minimis 1

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

5

10

0

Viac rozvinutý región

Kategória žiadateľa/partnera

-

organizácia štátnej správy

-

ostatné subjekty verejnej správy
obec/ vyšší územný celok
mimovládna nezisková organizácia

-

prijímateľ zo súkromného sektora mimo
schém štátnej pomoci

-

prijímateľ v rámci schém pomoci de
minimis 2

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

5

10

0

Uvedený spôsob financovania sa vzťahuje na všetkých oprávnených žiadateľov, t.j. na oprávnených žiadateľov podľa
SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM
č. 1/2015; ďalej len „Schéma DM č. 1/2015“) a zároveň na oprávnených žiadateľov, na ktorých sa Schéma DM č.
1/2015 nevzťahuje.
Forma financovania: 01 - Nenávratný grant (nenávratný finančný príspevok).
Systémom finančného riadenia EŠIF spôsob financovania:
−

systém zálohových platieb,

1

Prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t.j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v rámci schém
de minimis (subjekt v zmysle časti 2.1 písm. g)

2

Prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t.j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v rámci schém
de minimis (subjekt v zmysle časti 2.1 písm. g)

−
−

systém refundácie,
kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
občianske združenia
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
nadácie
záujmové združenia právnických osôb
združenia miest a obcí
štátne rozpočtové organizácie
štátne príspevkové organizácie

Žiadateľ 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 (relevantné pre subjekty územnej samosprávy).
Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa (musia byť splnené všetky podmienky):
− Žiadateľ vznikol (zápis do príslušného registru/zoznamu) minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy
− žiadateľ je oprávnený vykonávať dané činnosti
− žiadateľ vykonával činnosti súvisiace s aktivitami navrhovanými v ŽoNFP a pracoval s oprávnenou cieľovou
skupinou minimálne 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy
Podrobnejšie informácie o oprávnených žiadateľoch s legislatívnymi odkazmi sú uvedené v Prílohe č. 9 výzvy.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Oprávnené typy aktivít v zmysle OP ĽZ a prislúchajúce k predmetnému špecifickému cieľu sú:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy
Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým
formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce
Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom
ochrany pred ňou
Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre
zamestnávateľov, s dôrazom na MSP
Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v
oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie;
Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách
obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho
správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania;
Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácii, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a
vzdelávania k nim, vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení.

Pre realizáciu aktivity 4 a 7 platí, že vzdelávanie a poradenstvo v rámci nich môže realizovať každý subjekt, ktorý
je oprávneným žiadateľom, ale len smerom k vlastnej organizácii - zamestnancom a/alebo občanom ohrozeným
diskrimináciou a násilím.
V prípade, ak žiadateľ predloží k ŽoNFP akreditáciu, ktorá splnomocňuje a dáva za úlohu akreditovanému subjektu
poverenie na výkon činností podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ŽoNFP je predložená len na realizáciu aktivity 1, na žiadateľa sa nevzťahuje SCHÉMA
POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM
č.1/2015).
Podrobnejšie informácie k oprávnenosti aktivít sú uvedené v Prílohe č. 9 výzvy.

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.
Kategórie oprávnených a neoprávnených výdavkov sú definované v kapitole 4 Príručky pre žiadateľa.
521 – Mzdové výdavky
905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania
903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Oprávnenosť cieľovej skupiny
V súlade so špecifickým cieľom 4.1.2 OP ĽZ sú oprávnenou cieľovou skupinou pre túto výzvu:
−
−
−
−
−
−
−

jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia
vo verejnom aj v neverejnom sektore,
výskumné a vzdelávacie inštitúcie ,
žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou ,
verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Osoba cieľovej skupiny nemôže byť počas doby, v ktorej je účastníkom v projekte súčasne účastníkom rovnakých
alebo obdobne zameraných aktivít iného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EU a ŠR alebo iného
finančného nástroja EU alebo ŠR a/alebo iných dotačných programov alebo finančných mechanizmov európskeho
hospodárskeho priestoru a Švajčiarska alebo Nórskych fondov.

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre realizáciu projektu sú oprávneným územím viac rozvinuté regióny a menej rozvinuté regióny.
Pri posudzovaní územnej oprávnenosti je dôležité miesto výkonu aktivity.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci jedného kola iba jednu osobitnú ŽoNFP pre menej rozvinuté regióny
a/alebo jednu osobitnú ŽoNFP pre viac rozvinuté regióny. V rámci nasledujúcich kôl môže žiadateľ predložiť ďalšiu
žiadosť iba v prípade, ak nemá už schválený NFP na základe ŽoNFP predloženej v rámci predchádzajúcich kôl pre
rovnakú cieľovú skupinu, rovnaké územie, rovnaké obdobie a na rovnaké aktivity.
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 vyplnená žiadosť
o NFP doručená prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (podrobnejšie viď. kapitola 3 Príručky pre žiadateľa) a
zároveň je doručená poskytovateľovi príspevku v listinnej forme.
ŽoNFP je považovaná za predloženú riadne, ak je vygenerovaná z ITMS2014+ až po odoslaní cez aplikáciu
ITMS2014+, vlastnoručne podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa a doručená bez príloh v uzavretom a
nepriehľadnom obale na adresu Poskytovateľa. 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 vyplnená žiadosť o NFP doručená prostredníctvom verejného časti
ITMS2014+ (podrobnejšie viď. kapitola 3 Príručky pre žiadateľa) a zároveň podaná elektronicky v zmysle zákona

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
ŽoNFP je považovaná za predloženú riadne, ak je vygenerovaná z ITMS2014+ až po odoslaní cez aplikáciu
ITMS2014+, autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s
mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a následne podaná už bez príloh do
elektronickej schránky Poskytovateľa. 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 listinnej forme.
ŽoNFP musí byť podaná elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky) do elektronickej schránky
Poskytovateľa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
Pri poskytovaní NFP sa uplatňuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a
vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) na všetkých žiadateľov. Schéma pomoci de minimis na podporu
sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) sa neuplatní len vtedy a pri tých
žiadateľoch, ktorí predložia osobitnú/samostatnú ŽoNFP na realizáciu Aktivity 1, a súčasne k ŽoNFP predložia
akreditáciu, ktorá splnomocňuje a dáva za úlohu akreditovanému subjektu poverenie na výkon činností podľa zákona
č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadateľ predkladá samostatne Žiadosť o NFP pre menej rozvinuté regióny a samostatne pre viac rozvinuté regióny.

