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Formulár príkladov dobrej praxe  a)   

 

     

Názov projektu 

NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka 

 

Názov operačného programu 

Ľudské zdroje 

 

Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu 

OP ĽZ NP 2020/3.1.1/01 

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 

3. Zamestnanosť  

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 podpora 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. 
 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský  

kraj, Košický kraj 

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie 

projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

18.3.2020  -  30.11.2023 
 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku) 

48 779 382,33 € 
 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa ) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

Špitálska 8, 812 67 Bratislava  

Slovenská republika 
 
 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti nastaveného systému investičnej podpory RSP, aby 

prežili náročnú počiatočnú fázu fungovania a dosiahli úroveň stability, ktorá im následne umožní 

zlepšiť prístup k zamestnaniu a predchádzať nezamestnanosti vo väzbe na potreby trhu práce a 

regionálnych trhov práce prostredníctvom investičnej pomoci pre registrované sociálne podniky. 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

Neaktívne osoby 

Uchádzači o zamestnanie 

Zamestnanci 
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Zamestnávatelia – registrované sociálne podniky 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

1. Ciele 

Intervencia národného projektu je zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov 

(ďalej len „RSP“) podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa zákona 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a  v súlade s prínosom OP ĽZ, zameraným na predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom 

podpory podnikania a vytvárania podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Cieľom NP 

je pilotné overenie funkčnosti nastaveného systému investičnej podpory RSP  prostredníctvom 

investičnej pomoci.  

Účelom NP je podpora RSP formou povinnej kombinácie návratnej pomoci (finančného nástroja, 

resp. komerčného úveru) prostredníctvom finančnej inštitúcie a nenávratnej pomoci - 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) prostredníctvom Ústredia PSVR ako 

prijímateľa NP a poskytovateľa NFP užívateľom podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. NFP bude poskytovaný RSP, 

ktorým bol prvotne poskytnutý úver podľa schváleného investičného zámeru. 

Výsledky projektu podporia:  

• zlepšenie prístupu sociálnych podnikov k finančným prostriedkom na investície,  

• zvyšovanie nezamestnaných a neaktívnych osôb vo väzbe na potreby regionálnych trhov práce, 

• konkurencieschopnosť sociálneho trhového hospodárstva,  

• zviditeľnenie sociálneho podnikania. 

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 

Hlavná aktivita: Podpora subjektov sociálnej ekonomiky s cieľom posilniť zamestnanosť 

prostredníctvom investičnej pomoci pre registrované sociálne podniky bude realizovaná 

prostredníctvom 4 opatrení, ktoré stanové v zmysle jednotlivých pravidiel pre poskytovanie 

štátnej pomoci: 

 

Opatrenie 1 Investičná pomoc pre MSP v zmysle článku 17 nariadenia Komisie (EÚ) č. 

651/2014  

Opatrenie 2 Pomoc pre Začínajúce podniky v zmysle článku 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 

651/2014  

Opatrenie 3 Regionálna investičná pomoc v zmysle článku 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 

651/2014 

Opatrenie 4 Pomoc pre RSP podľa pravidiel minimálnej pomoci v rámci schémy de minimis 

na podporu zamestnanosti č. 16/2014 v platnom znení. 

 

RSP, ktorý má uzavretú zmluvu o návratnom financovaní, môže ako žiadateľ o NFP doručiť 

územne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o NFP, ktorej prílohou bude 

okrem iného aj schválený investičný zámer a úverová zmluva. 

 

Oprávnené výdavky sú  

- kapitálové výdavky resp. aj bežné výdavky do výšky 10% - 50% a zároveň do výšky 

zákazky maximálne 100.000€ bez DPH, 

- mzdové výdavky maximálne do výšky 10% - 100%  za obdobie 18 resp. 24 mesiacov. 
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Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky 

alebo iné plánované aktivity 

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a 

bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-

2020) pre Operačný program Ľudské zdroje. 

 

 


