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PODPORA PRACOVNÝCH MIEST

Výška príspevku

Oprávnení žiadatelia

Termín uzávierky

Intenzita pomoci

Zamestnávatelia –
podnikateľské
subjekty

1. HK 28.01.2019
2. HK 28.02.2019
3. HK 15.04.2019

100%

min.: 20 tis. EUR
max.: 200 tis. EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu pracovných miest
OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Investičná priorita:

3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych
osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo
nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu
práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti
zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily
3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a
znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom
na
dlhodobo
nezamestnaných,
nízko
kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté
osoby
15 mil. EUR
min. 6 mesiacov
max. 36 mesiacov.

Špecifický cieľ investičnej priority :

Alokácia:
Dĺžka realizácie projektu:

Aktivity
V rámci špecifického cieľa 3.3.1 sú oprávnené nasledovné typy aktivít:
1. Vyhľadávanie a výber Uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a Znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie (ZUoZ).
2. Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti.
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Podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka oprávnenosti žiadateľa (právna forma):
➢

Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

Podľa vyššie uvedeného je subjekt oprávnený, ak sú zároveň splnené nasledujúce
podmienky:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Podmienka nebyť na daniach, zdravotnom a sociálnom poistení
Podmienka, že voči subjektu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia
európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so
spoločným trhom
Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
Podmienka, že žiadateľ nie je v konflikte záujmov
Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci
Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania
Podmienka, že subjekt ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať subjekt v konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za ekonomickú trestnú činnosť
Podmienka, že subjekt, ktorým je PO nemá právopatným rozsudkom uložený trest prijímať
dotácie alebo subvecie, trest zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Podmienka definovania merateľných ukazovateľov projektu

Podmienka oprávnenosti partnera (právna forma):
➢

Mimovládne neziskové organizácie

Podľa vyššie uvedeného je subjekt oprávnený, ak sú zároveň splnené nasledujúce
podmienky:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Podmienka nebyť na daniach, zdravotnom a sociálnom poistení
Podmienka, že voči subjektu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia
európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so
spoločným trhom
Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
Podmienka, že žiadateľ nie je v konflikte záujmov
Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania
Podmienka, že subjekt ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať subjekt v konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za ekonomickú trestnú činnosť
Podmienka, že subjekt, ktorým je PO nemá právopatným rozsudkom uložený trest prijímať
dotácie alebo subvecie, trest zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
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•

alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Podmienka definovania merateľných ukazovateľov projektu

Podmienka oprávnenosti miesta realizácie:
Za oprávnené miesto realizácie projektu, sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho,
Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, pričom rozhoduje
miesto realizácie projektu.

Podmienka oprávnenosti výdavkov:
Oprávnené triedy a skupiny výdavkov:
521 – mzdové výdavky
905 – ostatné spôsoby paušálneho financovania – výdavky na ostatných zamestnancov
a riadenie projektu
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