Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Názov výzvy
Kód výzvy

Aktivizácia a podpora mladých NEET
OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Stručný opis výzvy
Aktivizácia a podpora mladých NEET - NEET (Not in employment, education
or training) sú mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese
vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave.
V rámci hlavnej aktivity tejto výzvy možno realizovať činností súvisiace s
aktivizáciou a podporou NEET, pričom oprávnenou cieľovou skupinou (CS) sú:
- Zamestnávateľ,
- NEET do 29 rokov (ktorý nie je vedený v evidencii uchádzačov o
zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny),
- NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,
- NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,
- Nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov,
- Uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil
príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej
forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do
evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené
zamestnanie.

Hlavná aktivita a zámer výzvy

Prijímateľ deklaruje dokončenie intervencie a oprávnenosť výdavkov
minimálne predložením nasledujúcich dokumentov:
- Dohoda o účasti v projekte s osobou z CS;
- Harmonogram práce s osobou z CS;
- Evidencia práce s osobou z CS;
a podľa ukončenej intervencie:
- Oznámenie o zaradení osoby z CS do evidencie uchádzačov
o zamestnanie;
- Doklad o ponuke zamestnania;
- Doklad o ponuke ďalšieho vzdelávania alebo odbornej;
- Doklad o účasti alebo absolvovaní ďalšieho vzdelávania;
- Doklad o účasti alebo absolvovaní odbornej prípravy;
- Doklad o zamestnaní;
- Doklad o výkone samostatnej zárobkovej činnosti.
Niektoré zjednodušené príklady možných projektov v rámci výzvy:
- Žiadateľ - nezisková organizácia a iné – pracuje s neaktívnymi NEET s
cieľom zvýšiť ich šance získať zamestnanie, alebo zaevidovať do
evidencie uchádzačov o zamestnanie, kde by mohli NEET získať ďalšiu
pomoc (deti odchádzajúce z detských domov, zdravotne postihnuté
osoby a pod.).
- Žiadateľ - nezisková organizácia a iné. – pracuje s NEET s cieľom zvýšiť
ich šance získať zamestnanie – v praxi to môže znamenať spoluprácu
neziskovej organizácie alebo iného s veľkými zamestnávateľmi (veľkí
zamestnávatelia nad 500 zamestnancov).
- Žiadateľ - nezisková organizácia a iné – vykonáva aktivity pre
zamestnávateľov s cieľom vzdelávať v oblasti inkluzívneho prístupu k
zamestnancom.
- Žiadateľ obec/mesto/zamestnávateľ a iné – pracuje s NEET s cieľom
zvýšiť ich šance získať zamestnanie a/alebo cieli aktivity na
zamestnávateľov s cieľom vzdelávať v oblasti inkluzívneho prístupu k
zamestnancom.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje
Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu
zamestnanosti mladých ľudí je 30 000 000,- EUR na menej rozvinuté regióny,
t.j. celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho
kraja.

Finančné prostriedky na výzvu

Minimálna výška NFP sa rovná sume 15 500 € a zároveň platí, že minimálny
počet osôb z CS, s ktorými musí žiadateľ pracovať v rámci projektu a u ktorých
plánuje dokončiť intervenciu je 5.
Maximálna výška NFP sa rovná počtu osôb z CS, u ktorých žiadateľ plánuje
ukončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3100 €. Ďalej platí, že na všetky
žiadosti v rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP uplatňuje Schéma pomoci de
minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania
zamestnancov (schéma DM č. 1/2015). To znamená, že: „celková výška
pomoci de minimis, ktorá je poskytnutá jedinému podniku nepresiahne 200
000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov“ a ďalšie podmienky
v zmysle uvedenej schémy.
521 – Mzdové výdavky - Tútor, mentor, kouč, odborný poradca / Lektor pre
vzdelávanie, motivačné aktivity

Oprávnené skupiny výdavkov

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania - Výdavky na riadenie
projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na
zamestnancov v rámci projektu.
903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% z
celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci projektu.
Pre realizáciu projektu sú oprávneným územím menej rozvinuté regióny, t.j.
celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Opravné miesto realizácie

Pri posudzovaní územnej oprávnenosti je rozhodujúce miesto výkonu aktivity a
vzťah CS k oprávnenému územiu – osoba z CS musí mať na oprávnenom
území trvalý pobyt; sídlo žiadateľa nie je pre určenie územnej oprávnenosti
rozhodujúce.
Termín uzavretia 1. kola – 13.09.2017

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy

Termín uzavretia 2. kola – 30.11.2017
Žiadateľ môže v rámci jedného kola výzvy predložiť len jednu žiadosť o NFP.

