Výzva
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Formálne náležitosti
Názov výzvy:

Podpora opatrovateľskej služby

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Operačný program:

Ľudské zdroje

Poskytovateľ:

Implementačná agentúra MPSVR SR

Prioritná os:

4 Sociálne začlenenie

Formálne náležitosti
Investičná priorita:
4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným
službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného
záujmu
Špecifický cieľ:
4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Fond:

Európsky sociálny fond

Schéma štátnej pomoci *SVHZ – 1/2018:
Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby - schéma štátnej
pomoci vo forme náhrady za *služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Časový harmonogram konania o ŽoNFP
Vyhlásenie výzvy:

29.06.2018

Typ výzvy:

otvorená

Termíny uzavretia kôl výzvy sú:

1. kola – 31.08.2018
2. kola – 26.10.2018
3. kola – 14.12.2018

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom
uzavretia 1. kola, teda 17.08.2018
ŽoNFP predložené pred týmto dátumom budú vrátené – zrušené

Indikatívna výška finančných prostriedkov
Alokácia: 34 050 000 EUR (zdroje EÚ) z toho
Menej rozvinuté regióny - 32 300 000 EUR (MRR, LDR)
Viac rozvinuté regióny 1 750 000 EUR (VRR, MDR)
1 kraj = 1 ŽoNFP

Alokácia podľa krajov

34 050 000,00 EUR

Bratislavský kraj

1 750 000,00 EUR

Trnavský kraj

3 786 000,00 EUR

Trenčiansky kraj

3 963 000,00 EUR

Nitriansky kraj

4 581 000,00 EUR

Žilinský kraj

4 656 000,00 EUR

Banskobystrický kraj

4 384 000,00 EUR

Prešovský kraj

5 548 000,00 EUR

Košický kraj

5 382 000,00 EUR

Výška príspevku, maximálny počet pracovných miest a časová oprávnenosť
realizácie projektu
Forma príspevku: Nenávratný grant (nenávratný finančný príspevok)
Minimálna výška príspevku:
Maximálna výška príspevku:

5 000,00 EUR
500 000,00 EUR

Maximálny počet pracovných miest na ustanovený týždenný pracovný čas:
jeden projekt = 50
všetky projekty = 100

Minimálna dĺžka realizácie projektu:
Maximálna dĺžka realizácie projektu:

6 mesiacov
26 mesiacov

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva
o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá max. 26 mesiacov a zároveň max. do
31.12.2023.

Obdobie realizácie projektu = obdobie trvania poverenia na SVHZ

Podmienky poskytnutia príspevku
Oprávnený žiadateľ
•

Oprávnenými žiadateľmi 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

Verejný poskytovateľ sociálnej služby
• obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
• cirkev a cirkevná charita
• štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť
• občianske združenie
• Slovenský červený kríž
•

Podrobnejšie informácie o oprávnených žiadateľoch s legislatívnymi odkazmi sú
uvedené v Prílohe č.9 výzvy.

Na čo si dávať pozor
• Oprávnený žiadateľ musí byť zapísaný do registra, ktorý vedie
príslušný VÚC minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia
ŽoNFP
• Žiadateľ je prijímateľom pomoci, ktorý bude poverený
poskytovaním SVHZ, ktorou je opatrovateľská služba a na
ktorú sa NFP poskytuje

Podmienky poskytnutia príspevku
Oprávnené územie
• Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie
Slovenskej republiky, pričom Bratislavský samosprávny kraj spadá
pod VRR a ostatné územie pod MRR

• Žiadateľ je povinný realizovať aktivity projektu v prospech územia,
pre ktoré je registrovaný ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.
• Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len jednu ŽoNFP pre každý
samosprávny kraj
• V rámci nasledujúcich kôl môže žiadateľ predložiť ďalšiu žiadosť iba
pre kraje, v ktorých nemá už schválený NFP na základe ŽoNFP
predloženej v rámci predchádzajúcich kôl.

Podmienky poskytnutia príspevku
Financovanie projektu

Kategória žiadateľa

Zdroj financovania
NFP

Výška financovania
z COV (%)

zdroj EÚ ESF

50

Výška
spolufinancovania
zo zdrojov žiadateľa
z COV (%)

Viac rozvinutý región


prijímateľ vykonávajúci
hospodársku činnosť v rámci
schém štátnej pomoci

0
ŠR

50

zdroj EÚ ESF

85

Menej rozvinutý región


prijímateľ vykonávajúci
hospodársku činnosť v rámci
schém štátnej pomoci

0
ŠR

15

Podmienky poskytnutia príspevku
Cieľová skupina (CS)
• deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú
sociálne služby
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho
začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Oprávnené aktivity
• Poskytovanie opatrovateľskej služby – povinná hlavná aktivita
• Poskytovanie opatrovateľskej služby musí prebiehať v zmysle Zákona o
sociálnych službách č. 448/2008 v zmysle ustanovení § 12 odsek 1
písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41
• V zmysle Schémy štátnej pomoci je opatrovateľská služba – služba
všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) podľa Rozhodnutia
Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011

Na čo si dávať pozor
Pri vypĺňaní ŽoNFP v systéme ITMS2014+ žiadateľ priradí
oprávnený typ aktivity:
• Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom
predchádzania umiestňovania klientov do zariadení (napr.
služby včasnej intervencie, podpora samostatného bývania,
podporované bývanie, podpora sociálnej práce s rodinami v ich
prirodzenom prostredí, podpora opatrovateľskej služby a iné)

Podmienky poskytnutia príspevku
Oprávnené výdavky
521 – Mzdové výdavky
• Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky
žiadateľa v maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce (ďalej aj
„CCP“) –
570,00 EUR / 1 pracovné miesto
Predmetom pracovného miesta je poskytovanie opatrovateľskej služby
kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný
pracovný čas alebo pracovnom pomere na skrátený pracovný úväzok (v
alikvotnej výške) zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

Podmienky poskytnutia príspevku
Oprávnené výdavky / Štátna pomoc
Oprávnené výdavky
• výdavky zodpovedajúce maximálne rozsahu hodín vyplývajúcich z
Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ako aj výdavky spojené s
poskytovaním SVHZ a súvisiace s výkonom SVHZ (presun opatrovateľky medzi
klientmi, dovolenka, práceneschopnosť..)
Výdavky sú oprávnené ak:
• sú splnené podmienky - maximálna výška pomoci a nákladov, ktoré je
potrebné zohľadniť pri výpočte výšky pomoci
• klient poskytovateľa sociálnej služby má uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní
opatrovateľskej služby s poskytovateľom opatrovateľskej služby najviac v
rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
Podrobnejšie informácie o oprávnených výdavkov v zmysle Schémy štátnej
pomoci sú uvedené v Prílohe č.3 výzvy – článok H a J schémy

Na čo si dávať pozor
Schéma 01/2018 – príloha III A
• Výška pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného
NFP z ESF a štátneho rozpočtu SR vo forme náhrady za SVHZ
• Maximálna výška pomoci na projekt nesmie presiahnuť sumu
potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli pri plnení
záväzkov služieb vo verejnom záujme – príloha č. III A schémy
štátnej pomoci
• Výpočet oprávnenej náhrady za SVHZ
Čisté náklady = náklady na výkon SVHZ – príjmy z výkonu SVHZ
• PRILOHA_III_vypocet_nahrady.xlsx

Rozpočet projektu
Názov položky

Skupina
výdavkov

Merná
jednotka

Jednotková
cena

Počet
jednotiek

Opatrovateľka
– plný úväzok

521

mesiac

CCP / mesiac

Počet mes. *
úväzok

Opatrovateľka
– polovičný
úväzok

521

mesiac

CCP / mesiac

Počet mes. *
úväzok

Celkom

Komentár

• V komentári k rozpočtu projektu žiadateľ podrobne rozpíše spôsob
výpočtu - počet mesiacov - koľko osôb (opatrovateliek) na akú dĺžku
realizácie projektu bolo počítaných

Merateľné ukazovatele
Povinné merateľné ukazovatele bez príznaku:
Kód ukazovateľa a názov ukazovateľa
Definícia

Merná
jednotka

P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb
alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí,
otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
Za kapacitu sa na účely ukazovateľa považuje schopnosť absorbovať určený
počet klientov do opatrení vykonávaných na komunitnej úrovni - počet
pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný
pracovný čas v rozsahu 1,0 pracovného úväzku

počet

P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne
služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Počet projektov podporovaných z ESF zameraných na posilnenie
inštitucionálnych kapacít a efektívnej verejnej správy - za každý
implementovaný projekt sa vykáže hodnota plnenia ukazovateľa 1.

počet

Podmienky poskytnutia príspevku
Forma preukázania / spôsob overenia
Zjednodušenie preukazovanie a overovanie jednotlivých podmienok poskytnutia
príspevku bez predloženia prílohy:
• cez www.slovensko.sk
• cez ITMS2014+ integračnou akciou
Podmienky, ktoré žiadateľ preukazuje fyzicky:
• Spolufinancovanie (ak relevantné)
• Schválený program rozvoja - obce
• Rozpočet projektu s podrobným komentárom

• Výpočet náhrady – príloha III A schémy štátnej pomoci
• Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Ďakujem za pozornosť.

Kontaktné údaje k otázkam k výzve
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
Oddelenie publicity
e-mail: vyzvy@ia.gov.sk

