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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – a) Prijímateľ vyplní do 2 týždňov odo dňa začatia realizácie projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP
                                            Príloha č. 1


					
Názov projektu
Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v BSK

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Číslo výzvy a kód projektu
ITMS kód: 27130130001

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os 3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
Opatrenie 3.1 Podpora rastu  zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Miesto realizácie aktivít projektu (uveďte mesto/okres/samosprávny kraj) 
Bratislava/Malacky/Pezinok/Bratislavský kraj

Trvanie realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
od 01.05.2008 do 31.12.2013

Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
31.12.2013

Rozpočet projektu (uveďte celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného príspevku)
40 000 000,-Sk

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora, telefón, fax, e-mailová adresa, webová stránka)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava 
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk
Mgr. Bronislava Podmanická

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou poskytovania príspevkov na:
	vytváranie nových pracovných miest

podporou udržania pracovných miest
zvyšovanie zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie so zameraním najmä na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
dochádzku za prácou 
presťahovanie za prácou
	dopravu do zamestnania  

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
	občan mladší ako 25 rokov veku

občan starší ako 50 rokov veku
dlhodobo nezamestnaný občan 
občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností
občan, ktorý je rodič alebo osoba podľa osobitného predpisu starajúca sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa
občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím
občan, ktorý sa sťahuje alebo sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania
občan so zdravotným postihnutím 
         - cudzinec, ktorému bol udelený azyl

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
     1.   Ciele
     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou poskytovania príspevkov
2. Plánované aktivity:
1. Poskytovanie príspevkov v rámci AOTP
2. Riadenie projektu
3. Publicita a informovanosť

Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie žien na trhu práce


Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodní, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.)


Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity
Záverečná publikácia, brožúry, letáky, www.upsvar.sk 











