OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

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 štátnej
pomoci/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:

03.11.2017

Termín uzavretia:

Termín uzavretia 1. kola – 28.02.2018
Termín uzavretia 2. kola – 31.05.2018
Termín uzavretia 3. kola – 31.08.2018

Trvanie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu 6 mesiacov.
Maximálna dĺžka realizácie projektu 48 mesiacov.

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

5 000 EUR
100 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 1 000 000 EUR, 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.

Financovanie projektu
Menej rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa/partnera

Zdroj
financovania
NFP

Výška
financovania
z celkových
oprávnených
výdavkov (%)

-

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

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

10

-

Súkromný sektor mimo schém štátnej
pomoci

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

5

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

5

-

Prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis

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

10

10

Viac rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa/partnera

Zdroj
financovania
NFP

Výška
financovania
z celkových
oprávnených
výdavkov (%)

-

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

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

45

-

Súkromný sektor mimo schém štátnej
pomoci

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

40

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

40

-

Prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis

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

10

10

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







zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
poskytovatelia sociálnych služieb
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou
organizáciou
záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
občianske združenia, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
nadácie, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou

Reprezentatívna organizácia minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy:



je zaregistrovaná
vo svojej zakladateľskej listine, resp. v inom ekvivalentnom dokumente uvádza činnosti so zameraním na osoby
so zdravotným postihnutím

Oprávnenosť aktivít realizácie
Pri vypĺňaní ŽoNFP v systéme ITMS2014+ žiadateľ priradí oprávnenú aktivitu:

Podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na
mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.
Povinnou aktivitou každého projektu je:

Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so
zdravotným postihnutím.
Podaktivita 1: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu
integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti
Na účely tejto výzvy sa rozumie:
 aplikácia – softvér vytvorený špeciálne pre mobilné telefóny, tablety a pod., pracujúci na mobilných
platformách
 softvér – súhrn všetkých programov pracujúcich na operačných systémoch, ktoré sa dajú použiť na PC,
notebooku a pod. Medzi softvér zaraďujeme napr. operačné systémy, ovládače zariadení, textové editory,
kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií a pod.
 zariadenie – akýkoľvek prístroj, nástroj, mechanizmus alebo pomôcka, zlepšujúca podmienky inklúzie osôb so
zdravotným postihnutím do spoločnosti

Podaktivita 2: Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou
Pilotné odskúšanie v rámci projektu realizuje reprezentatívna organizácia prostredníctvom bežného používania
navrhnutého zariadenia/aplikácie/softvéru, minimálne po dobu 1 mesiaca so zapojením minimálne 15 osôb cieľovej
skupiny. Vzorka predstavuje minimálny počet 15 ks určených na prezentáciu.
Výsledkom podaktivity je osvedčenie vydané minimálne jednou reprezentatívnou organizáciou (dokument
preukazujúci funkčnosť a účelnosť zariadenia, aplikácie, softvéru – príloha č.14 výzvy). Ak je žiadateľom
reprezentatívna organizácia, osvedčenie musí byť vydané inou reprezentatívnou organizáciou.
Podaktivita 3: Prezentácia na domácom trhu
Pre každú funkčnú technológiu musí byť realizovaná táto podaktivita osobitne.
Výsledkom podaktivity je:
 web stránka/podstránka o výrobku (v čase preplácania výdavkov, najneskôr do 3 mesiacov od začiatku
realizácie projektu) a súčasne
 minimálne 1x účasť na výstave alebo zorganizovanie minimálne 1 informačného seminára s účasťou
minimálne 3 reprezentatívnych organizácií za účelom prezentácie výrobku
Všetky podaktivity sú povinné.

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“).
Maximálna celková výška príspevku podľa typu technológie:




aplikácia – 20 000 €
softvér – 50 000 €
zariadenie (pomôcka) – 100 000 €

Kategórie oprávnených a neoprávnených výdavkov sú definované v kapitole 4 Príručky pre žiadateľa.

Oprávnenosť cieľovej skupiny
V súlade so špecifickým cieľom 4.1.2 OP ĽZ sú oprávnenou cieľovou skupinou pre túto výzvu:
 osoby so zdravotným postihnutím (podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím)

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

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.

