OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Názov výzvy:

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

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:

4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na
trhu práce

Schéma pomoci de
minimis:

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

Typ výzvy:

uzavretá

Termín vyhlásenia:

09.10.2017

Termín uzavretia:

02.04.2018

Trvanie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu 7 mesiacov
Maximálna dĺžka realizácie projektu 24 mesiacov

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

35 000 EUR
300 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR, z toho 11 355 000
EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a 3 645 000 EUR pre viac rozvinuté regióny.

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

-

Súkromný sektor mimo schém štátnej
pomoci

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

5

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

10

-

Prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis

Zdroj EÚ ESF

85

ŠR

5

Zdroj
financovania
NFP

Výška
financovania
z celkových
oprávnených
výdavkov (%)

Zdroj EÚ ESF

50

ŠR

50

10

Viac rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa/partnera

-

Organizácia štátnej správy

-

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 (%)
0
5

10

10

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















Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
združenia miest a obcí
VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
záujmové združenie právnických osôb
poskytovatelia sociálnych služieb
subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
občianske združenia
miestne akčné skupiny
nadácie
Slovenský Červený kríž
zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
subjekty sociálnej ekonomiky

Žiadateľ / Partner (subjekty 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.
Žiadateľ / Partner je povinný v ŽoNFP uviesť, či predmetom projektu sú činnosti, na ktoré sa požaduje zo zákona
registrácia alebo akreditácia. Napr.
a) subjekt akreditovaný podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
b) subjekt akreditovaný podľa § 88, Akreditácia na odbornú činnosť, zákona 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 a následne registrovaný v zmysle uvedeného zákona alebo
c) poskytovateľ sociálnej služby registrovaný podľa zákona 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.

Subjekty, ktoré v rámci plánovanej podaktivity neplánujú vykonávanie činností, na ktoré je potrebná registrácia alebo
akreditácia, túto podmienku nepreukazujú.
Subjekty, ktoré poskytujú sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú povinné splniť
podmienku registrácie na vyššom územnom celku a zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Subjekty územnej samosprávy a orgány verejnej správy a právnické osoby založené alebo zriadené
obcou/mestom/VÚC a túto podmienku nepreukazujú, postačuje ŽoNFP.
Partner musí existovať min. 6 mesiacov ku dňu vyhlásenia výzvy.
Partner má uzatvorený zmluvný vzťah so žiadateľom.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Oprávnené typy aktivít projektu v zmysle OP ĽZ a prislúchajúce k predmetnému špecifickému cieľu, sú:

Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia
aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
Cieľom je podporiť inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych
nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu
miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti. Obe podaktivity sú povinné, nakoľko
jedna sa viaže na druhú a musia sa realizovať súbežne.

Podaktivita 1: Overovanie návrhu
V rámci tejto podaktivity žiadateľ realizuje minimálne jeden návrh inovatívneho charakteru v oblasti riešenia
znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia, a to zameraný najmä na:
• zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia alebo ich rozšírenie o nový
prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni,
• nové opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
Podaktivita 2: Externá evaluácia
Cieľom podaktivity je odborné hodnotenie každého návrhu v rámci projektu počas jeho overovania zo strany externého
hodnotiteľa. Žiadateľ je povinný si zabezpečiť externého hodnotiteľa. Podmienkou výkonu hodnotenia je aj vykonanie
návštev počas realizovania overenia na mieste v rozsahu minimálne 6 krát zo strany hodnotiteľa, max. 48 hod.
Maximálny časový rozsah na spracovanie nezávislej hodnotiacej správy v štruktúre stanovenej v Prílohe č. 12 výzvy je
20 hod. Kumulatívny maximálny rozsah hodín pre realizáciu tejto podaktivity je 68 hod. Nezávislá hodnotiaca správa
bude vypracovaná najneskôr 1 mesiac po ukončení overovania, a následne zverejnená na web stránke žiadateľa.

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, vo výzve a v aktuálnych usmerneniach
a odporúčaniach pre žiadateľov zverejnených na webovom sídle www.ia.gov.sk.

Oprávnenosť cieľovej skupiny
V súlade so špecifickým cieľom 4.1.1 OP ĽZ sú oprávnenou cieľovou skupinou pre túto výzvu:
 deti
 mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v
zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET
 rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 nízkopríjmové domácnosti
 osoby so zdravotným postihnutím
 marginalizované skupiny, vrátane Rómov
 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
 deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie








deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
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

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.
Pri posudzovaní územnej oprávnenosti je rozhodujúce územie uvedené v akreditácii. V prípade aktivít, na ktoré sa
akreditácia nevzťahuje, je rozhodujúcim územím miesto výkonu aktivity.

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.

