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Stručný cieľ/zameranie výzvy
Zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania
umiestňovania klientov do pobytových zariadení.
Oprávnený žiadateľ
a) Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb:
- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec
alebo mesto,
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové
organizácie zriadené osobitným zákonom
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
- občianske združenia
- združenia miest a obcí
b) Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v
zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych
službách):
- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec
alebo mesto (verejný poskytovateľ opatrovateľskej služby) zapísaná do registra, ktorý
vedie príslušný vyšší územný celok
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové
organizácie zriadené osobitným zákonom, registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti, občianske združenia, združenia miest a obcí zapísané do registra, ktorý
vedie príslušný VÚC minimálne 13 plných kalendárnych mesiacov predchádzajúcich
dňu predloženia ŽoNFP.
Oprávnené aktivity
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ
- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo
verejnom aj v neverejnom sektore sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou,
chudobou alebo sociálnym vylúčením
Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami je príspevok na pracovné miesto, ktorého predmetom je
poskytovanie opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách kvalifikovanou
opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo











pracovnom pomere na kratší pracovný čas (v alikvotnej výške) v zmysle zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník práce“).
Financovanie
Forma finančného príspevku – nenávratný finančný príspevok.
Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú prijímateľom poskytované
systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie.
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 500 000 eur
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku: 10 000 eur
Maximálny počet podporených pracovných miest v rámci jedného projektu z tejto výzvy
je 50 na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas v prepočte na
ustanovený týždenný pracovný čas (t. j. celkový počet podporených pracovných miest na
ustanovený týždenný pracovný čas alebo pri kratšom pracovnom čase v prepočte na
ustanovený týždenný pracovný čas v 1 mesiaci realizácie projektu nemôže presiahnuť 50).
Maximálny počet podporených pracovných miest z tejto výzvy v rámci všetkých projektov
žiadateľa je 100 na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas v prepočte
na ustanovený týždenný pracovný čas (t. j. celkový počet podporených pracovných miest
na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pri kratšom pracovnom čase v prepočte na
ustanovený týždenný pracovný čas v 1 mesiaci realizácie projektu nemôže presiahnuť 100).
(spôsob financovania, % spolufinancovania a maximálna a minimálna výška NFP)
Oprávnené miesto realizácie projektu
Územie, pre ktoré je žiadateľ registrovaný ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.
Žiadateľ zadefinuje NUTS III – kraj, v prospech ktorého bude projekt realizovať.
Oprávnená dĺžka realizácie projektu
Minimálna indikatívna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov.
Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.
Dátum uzavretia výzvy
V prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo z dôvodu
nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle
www.employment.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným
termínom uzavretia výzvy.
Kontaktné údaje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sekcia fondov EÚ
Oddelenie posudzovania projektov sociálneho začlenenia
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
e-mail: vyzvy@employment.gov.sk
Kontaktné údaje na spoločné webové sídlo Informačno-poradenských centier pre EŠIF,
ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre žiadateľov: https://euroinfo.sk/
Žiadateľ pri komunikácii s poskytovateľom uvedie kód výzvy.

