INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania
nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC211-2018-27

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:

27.06.2018

Termín uzavretia:

20.12.2018

Výška NFP na 1
projekt:

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna výška príspevku.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.
Posudzuje sa vznik a úhrada výdavku prijímateľom od 20.12.2017 do 31.12.2023.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 72 363 394 EUR (zdroj EÚ), ktorá je
stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych
integrovaných územných stratégií nasledovne:

Vysvetlivky:
•

Oblasť 1 – sociálne služby krízovej intervencie,

•

Oblasť 2 – sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a sociálne služby na podporu rodiny s deťmi,

•

Oblasť 3 – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

1

SPODaSK – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

2

MFO – Mestská funkčná oblasť.

V rámci jedného projektu je možné podporiť iba jednu z uvedených oblastí sociálnych služieb/SPODaSK.

Financovanie projektu

4

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

5

V zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločnosti v znení neskorších predpisov.

6

V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

7

V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

8

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.
9

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

10

V zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločnosti v znení neskorších predpisov

11

V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

12

V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

13

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.

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.
Spôsob financovania
•

predfinancovanie,

•

refundácia alebo

•

kombinácia uvedených systémov

Oprávnenosť žiadateľa
A.

v sociálnych službách:

a)

obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),

b)

právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,

c)

samosprávny kraj,

d)

právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,

e)

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
spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.
B.

v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
a)

Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť
Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),

b)

Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,

c)

Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,

d)

Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom

e)

Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

f)

Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,

g)

Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou,
cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a
náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
SPODaSK).

V prípade podpory existujúcich zariadení sociálnych služieb / SPODaSK sú oprávnené len zariadenia, ktoré spĺňajú
podmienky poskytovania služieb na komunitnej úrovni v súlade so strategickým dokumentom „Národné priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020“, so „Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a
náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“, „Národným akčným plánom prechodu z inštitucionálnej na
komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020“ a s „Koncepciou zabezpečovania výkonu
súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020“.

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:
b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a
zabezpečujú služby na komunitnej báze;
c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré
poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom
rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;
e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia
pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom
prostredí;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s
typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typ aktivity f) je oprávnený len v
kombinácií s typmi aktivít b), c).
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
Podmienka podpory existujúcich a nových sociálnych služieb
Podmienka kapacitného zabezpečenia objektov sociálnych služieb a objektov SPODaSK spojených s bývaním
Podmienkou kapacitného zabezpečenia objektov je podpora objektov sociálnych služieb spojených s bývaním s
maximálnou kapacitou 12 miest v jednom objekte s maximálnou kapacitou 6 miest v jednej bytovej jednotke a
objektov v SPODaSK spojených s bývaním detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch na základe rozhodnutia súdu
s maximálnou kapacitou 10 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 1 bytovú jednotkou v 1 objekte (rodinnom
dome, byte). V prípade objektov krízových stredísk, resocializačných stredísk sú oprávnené také objekty, ktoré budú
mať maximálnu kapacitu v súlade s príslušnými národnými stratégiami, resp. legislatívou SR.
Podmienka súladu projektu s národným stratégiami a legislatívou v oblasti sociálnych služieb a SPODaSK
Podmienka podpory zariadenia sociálnych služieb a zariadenia SPODaSK na komunitnej úrovni
Podmienka predloženia hodnotiacej správy projektového zámeru
Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej
verejné zdravotné poistenie v SR, na sociálnom poistení.
Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v
reštrukturalizácii (Podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii), nesmie
byť vedený výkon rozhodnutia (nerelevantné pre ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ostatné
štátne rozpočtové organizácie).
Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach a musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu.
Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy, má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP nemôžu byť právoplatne odsúdení.
Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo
verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.
Žiadateľ preukazuje, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá ŽoNFP RO/SO:
•

v elektronickej forme, vrátane príloh prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň

•

v písomnej forme - formulár ŽoNFP bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky RO/SO,
vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte pdf. a podpísaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo
kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej schránky príslušného RO/SO pre IROP
alebo v listinnej podobe formulár ŽoNFP, vrátane príloh na adresu doručenia RO pre IROP alebo SO pre
IROP podľa miesta realizácie projektu.

