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ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Príloha 1 –Opis projektu



Názov projektu:
Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie
Žiadateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Celkové výdavky projektu (EUR):
30 000 000,00 EUR
Požadovaná výška NFP (EUR):
30 000 000,00 EUR
Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace):
36 mesiacov
Umiestnenie projektu (NUTS III):
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj



file_5.emf


file_6.wmf













Programové obdobie 2007 – 2013


Obsah


1. Úvod
Názov projektu: 
Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie

Umiestnenie projektu: Samosprávny kraj / katastre obcí
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, 
Prešovský kraj, Košický kraj 


1.1 Hlavné ciele
Špecifické ciele (výsledky projektu):

	Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových, ale i udržanie existujúcich pracovných miest
	Zvýšenie uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania
	Zvýšenie zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
	Udržanie zamestnancov s nízkymi mzdami v zamestnaní
	Zvýšenie zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou


Cieľ projektu: 


Cieľom projektu je podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a to najmä podporou vytvárania nových a udržania existujúcich pracovných miest a mobility za prácou, prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení trhu práce (§§  49, 50, 50a, 50c, 51a, 53, 53a, 53b zákona č. 5/2004  Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


1.2 Žiadateľ

Všeobecné informácie o žiadateľovi: 
Názov žiadateľa: 		Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Právna forma: 		rozpočtová organizácia
IČO: 				30794536
IČ DPH: 			-
Sídlo žiadateľa: 		Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Číslo bankového účtu: 	7000176235/8180





Organizácia v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v:


Úrady PSVR
Úrady PSVR
Úrady PSVR
Banská Bystrica
Martin
Ružomberok
Banská Štiavnica
Michalovce
Senica
Bardejov
Námestovo
Spišská Nová Ves
Brezno
Nitra
Stará Ľubovňa
Čadca
Nové Mesto n/V
Stropkov
Dolný Kubín
Nové Zámky
Topoľčany
Dunajská Streda
Partizánske
Trebišov
Galanta
Piešťany
Trenčín
Humenné
Poprad
Trnava
Kežmarok
Považská Bystrica
Veľký Krtíš
Komárno
Prešov
Vranov n. Topľou
Košice
Prievidza
Zvolen
Levice
Revúca
Žilina
Liptovský Mikuláš
Rimavská Sobota

Lučenec
Rožňava



2. Účelnosť navrhovaného projektu


2.1 Krátky popis existujúcej situácie (max. v rozsahu 1 strany formátu A4)

a) Určenie cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu

b) Charakteristika cieľových skupín / užívateľov výsledku projektu podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, dosiahnutého vzdelania a zraniteľnosti 

c) charakteristika potrieb cieľovej skupiny

d) Súčasná situácia v oblastiach súvisiacich s výstupmi, výsledkami a dopadmi projektu 

Na účely tohto projektu sú cieľovou skupinou uchádzači o zamestnanie (ďalej len UoZ), znevýhodnení uchádzači o zamestnanie a zamestnávatelia, definovaní zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o službách zamestnanosti).

V súčasnej dobe sa finančná kríza zásadným spôsobom negatívne prejavuje na reálnej ekonomike, teda dochádza k podstatnému poklesu ekonomického rastu a zvyšovaniu miery nezamestnanosti. Situácia na trhu práce v  Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná stúpajúcim trendom miery nezamestnanosti a zvyšovaním počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Podľa štatistických zisťovaní Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bola v decembri 2009 miera evidovanej nezamestnanosti 12,66 %, čo v porovnaní s decembrom 2008 znamená nárast o  4,27%. Naďalej pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, pričom najnižšia miera nezamestnanosti bola v rámci Trnavského kraja 8,37 % (okres Galanta 6,16 %) a najvyššia miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji 19,19% (okres Rimavská Sobota 33,29%).

Stav uchádzačov o zamestnanie v decembri 2009 dosiahol počet 379 553  osôb. Medzimesačne vzrástol o 6 140 osôb (o 1,64 %). Medziročne vzrástol  o 130 997 osôb  (o 52,70 %). Stav disponibilných UoZ dosiahol 335 490  osôb. Medzimesačne vzrástol o 6 857 osôb (o 2,09 %). Medziročne vzrástol o 116 570 osôb (o 53,25 %). Počet uchádzačov o zamestnanie bol v roku 2009 v priemere 340 242 osôb. V roku 2009 počet uchádzačov o zamestnanie medzimesačne vzrástol v priemere o 10 916 osôb (3,31%). 

Jedným z fenoménov narastajúcej nezamestnanosti je vysoký podiel znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti). Patria sem najmä dlhodobo nezamestnaní UoZ s nízkou úrovňou zručností a UoZ s kvalifikáciou, ktorá nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, mladí ľudia – absolventi škôl, UoZ so zdravotným postihnutím, starší občania a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi. V rámci štruktúry uchádzačov o zamestnanie stále pretrváva takmer 40 %-tný podiel dlhodobo nezamestnaných. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým tým, že skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízkokvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je najťažšie uplatniteľná na trhu práce. Pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile na trhu práce dochádza k obsadzovaniu novovytvorených pracovných miest v prvom rade kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou s vybudovanými pracovnými návykmi.

Zmiernenie tohto nepriaznivého vývoja je vo využívaní aktívnych opatrení trhu práce, zameraných na podporu zamestnanosti. Aktívne opatrenia trhu práce tak, ako sú definované zákonom o službách zamestnanosti, sú definované na základe dlhodobých skúseností Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj ďalších štátnych orgánov v oblasti služieb zamestnanosti a predstavujú významné nástroje znižovania nezamestnanosti. 

Tento národný projekt je zameraný na vybrané aktívne opatrenia trhu práce, ktoré prispievajú k podpore zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie. Príspevky, ktoré sú poskytované v rámci projektu sú s výnimkou príspevku na dopravu do zamestnania nárokovateľné. Potreba zdrojov na financovanie projektu je teda závislá predovšetkým od záujmu fyzických osôb, právnických osôb, uchádzačov o zamestnanie a občanov o poskytnutie príspevkov. Pri predpoklade vývoja uplatňovania aktívnych opatrení trhu práce, realizovaných v rámci projektu, vychádzame z doterajšieho vývoja ukazovateľov.


Ukazovateľ mesiac/rok
December 2008
August 2009
September 2009
Október 2009
November 2009
December 2009
Počet uchádzačov o zamestnanie
248 556
355 041
368 021
368 982
373 413
379 553
Počet uchádzačov o zamestnanie - ženy
128 753
171 244
176 307
175 912
176 548
176 852
Podiel uchádzačov o zamestnanie - ženy
51,80
48,23
47,91
47,67
47,28
46,59
Počet občanov so ZP
7 747
9 760
9 857
9 958
10 105
10 159
Podiel občanov so ZP
3,12
2,75
2,68
2,70
2,71
2,68
Počet absolventov
16 472
20 539
33 369
31 899
30 223
29 237
Podiel absolventov
6,63
5,78
9,07
8,65
8,09
7,70
Počet dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov)
107 523
119 765
125 814
129 604
134 610
140 116
Podiel dlhodobo nezamestnaných 
43,26
33,73
34,19
35,12
36,05
36,92
Miera nezamestnanosti SR
8,39
12,05
12,45
12,40
12,40
12,66

Tab. 1
Cieľová skupina:
Charakteristika
Početnosť:
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
Definícia stanovená zákonom o službách zamestnanosti
Viac ako 47 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie
Definícia stanovená zákonom o službách zamestnanosti
k 31.12.2009 
379 553
Zamestnávatelia 
Definícia stanovená zákonom o službách zamestnanosti


2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti

Očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu

Tab. 2 
Typ
Názov Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.
Merná jednotka
Východisková hodnota
Rok
Plánovaná hodnota
Rok
Výsledok Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu
V.0.0.0.0.063.0001
počet
0
2010
8 405
2013

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži
V.1.0.0.0.063.0002
počet
0
2010
4 492
2013


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy
V.1.0.0.0.063.0003
počet
0
2010
3 913
2013


Počet úspešne umiestnených UoZ
 V.0.0.0.0.161.0001
počet
0
2010
3 880
2013

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi
 V.1.0.0.0.151.0001
počet
0
2010
2 084
2013

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami
 V.1.0.0.0.151.0002
počet
0
2010
1 706
2013

Počet novovytvorených pracovných miest
V.0.1.0.0.150.0001
počet
0
2010
3 790
2013
Dopad Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov.
Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu
D.0.0.0.0.158.0001
počet
0
2013
3 387
2018

Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi
D.1.0.0.0.158.0002
počet
0
2013
1 863
2018

Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami
D.1.0.0.0.158.0003
počet
0
2013
1 524
2018

Počet úspešne umiestnených UoZ – muži
D.1.0.0.0.160.0003
počet
0
2013
2 134
2018

Počet úspešne umiestnených UoZ – ženy
D.1.0.0.0.160.0004
počet
0
2013
1 746
2018




2.3 Ďalšie využitie výsledkov projektu (max. 1 strana formátu A4)
(uveďte budúce akcie/projekty závislé v príslušnej oblasti /regióne závislé na existencií jeho výsledkov predkladaného projektu. 

Príspevky na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie sa premietnu do prínosu k znižovaniu miery nezamestnanosti prostredníctvom:
	vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,

podpory zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vytváraním pracovných miest,
motivácie pre zotrvanie v zamestnaní pre zamestnancov s nízkymi mzdami,
pomoci pri získaní zamestnania pre absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
zvýšenej mobility za prácou,
zmierňovania regionálnych disproporcií.

2.4 Prínos realizácie projektu (max. 1 strana formátu A4)
Prínos resp. súlad projektu s vecne príslušnými strategickými a plánovacími dokumentmi (PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, ÚP obce, Národné stratégie – rezortné)
Prínos k horizontálnym prioritám
Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská stratégia, Európska stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a na ňu nadväzujúce Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky.  
Prínos k horizontálnym prioritám
	priorita Rovnosť príležitostí: projekt prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce hlavne pre skupinu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
	priorita Trvalo udržateľný rozvoj: projekt prispieva k napĺňaniu cieľov vedúcich k rastu konkurencieschopnosti regiónov a ich trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti.


3. Navrhované riešenie V úvode uviesť zvažované technické varianty riešenia a zdôvodniť výber predkladaného technického riešenia

3.1 Základné predpoklady

Základné predpoklady pre realizáciu projektu sú vytvorené:
	zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

vyhláškou MPSVR SR č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z, o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.




3.2 Navrhované aktivity projektu
Aktivity projektu:
Hlavné aktivity (odporúča sa max. počet 8 hlavných aktivít) - jednotlivé činnosti V prípade infraštrukturálnych projektov jednotlivé SO a PS, v prípade neinvestičných projektov napr. jednotlivé turnusy školení/etapy tvoriace aktivitu vrátane míľnikov (ak relevantné), ukazovateľ výstupu na začiatku a konci aktivity, zabezpečenie realizácie (dodávka prác, tovarov a služieb, vlastná činnosť, činnosť partnera), účastníkov aktivity (z cieľových skupiny) ak relevantné.
Podporné aktivity Povinné aktivity podporné aktivity projektu sú Riadenie projektu (vrátane verejného obstarávania a podporných činností a Publicita a informovanosť). V prípade aktivity Publicita a informovanosť je potrebné uviesť aj výstupy z tejto aktivity. Pri oboch je potrebné uviesť zabezpečenie ich realizácie.

Projekt bude realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ústredie) a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrady) v regiónoch Západné, Stredné a Východné Slovensko, t.j. na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. 

Aktivita 1: Poskytovanie príspevkov

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa §§ 49, 50, 50a, 50c, 51a, 53, 53a, 53b zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Všetky príspevky s výnimkou § 53b zákona o službách zamestnanosti majú obligatórny charakter, po splnení zákonom stanovených podmienok je na ich poskytnutie právny nárok. 

Ústredie bude pri realizácii projektu zabezpečovať najmä riadiacu a koordinačnú činnosť, komunikáciu vo vzťahu k riadiacemu orgánu a aktivity s dopadom na celé cieľové územie.
Úrady budú zabezpečovať najmä realizáciu predmetných  aktívnych opatrení na trhu práce, t.j. prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, vypracovávanie a podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku a vyplácanie príspevkov vo svojej územnej pôsobnosti. Úrady budú poskytovať príspevky v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti a vyhláškou MPSVR SR č. 44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49 zákona o službách zamestnanosti)
Uchádzačovi o zamestnanie, vedenému v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v určenej dĺžke, ktorý začne vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje paušálne príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Konkrétnu výšku príspevku stanovuje zákon o službách zamestnanosti resp. vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu. Podmienkou poskytnutia príspevku je vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti nepretržite po dobu stanovenú zákonom.

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50 zákona o službách zamestnanosti)
Zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v určenej dĺžke sa poskytuje príspevok na  vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške stanoveného percenta z násobku celkovej ceny práce stanovenej zákonom. Konkrétnu výšku príspevku,  dĺžku jeho poskytovania a povinnú minimálnu dobu trvania pracovného miesta stanovuje zákon o službách zamestnanosti resp. vykonávacia vyhláška k zákonu.


Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a zákona o službách zamestnanosti)
Poskytuje sa zamestnávateľovi na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom a sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom. Príspevok sa poskytuje, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a zamestnanec bol pred prijatím do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej dĺžke. Konkrétnu výšku príspevku a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

Podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku (§ 50c zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa poskytuje sociálnemu podniku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest pre zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru  znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie a od 01.04.2009 do 31.12.2010 aj uchádzačmi o zamestnanie, ak sociálny podnik je obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov a sociálny podnik, ktorého zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. Podmienkou poskytnutia príspevku je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, resp. uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje najviac vo výške stanoveného percenta z násobku celkovej ceny práce stanovenej zákonom počas 12 mesiacov. V prípade, že sa zamestnanec, na podporu zamestnania ktorého bol poskytnutý príspevok  neumiestnil na otvorenom trhu práce, poskytuje sa príspevok aj po uplynutí 12 mesiacov. Konkrétnu výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti. Sociálny podnik je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 50b zákona  o službách zamestnanosti.

Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce. Absolventom  vzdelávania a prípravy pre trh práce je pre účely poskytnutia príspevku absolvent strednej školy a občan starší ako 50 rokov veku, vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny po stanovenú dobu. Výška príspevku a dĺžka jeho poskytovania je regionálne diferencovaná, závisí aj od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa. Konkrétnu výšku príspevku a dĺžku jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti, resp. vykonávacia vyhláška k zákonu.

Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53 zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa poskytuje občanovi, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a bol vyradený z dôvodu nástupu do zamestnania, alebo začal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Je určený na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého, alebo prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania, alebo  na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého, alebo prechodného pobytu občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť. Konkrétnu výšku príspevku a dĺžku jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti, resp. vykonávacia vyhláška k zákonu. Výdavky oprávnení prijímatelia nepreukazujú, príspevok je vyplácaný na základe preukázania trvania zamestnania alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa poskytuje na  náhradu časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania vo výške najviac 1 327,76 €, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km. Poskytuje sa občanovi, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a bol z evidencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyradený z dôvodu nástupu do zamestnania. Výdavkami súvisiacimi s presťahovaním sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu.

Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa môže poskytnúť zamestnávateľovi, ak zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Poskytuje sa vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.

Príspevky AOTP, pri ktorých je prijímateľom podnikateľský subjekt, budú poskytované v súlade s príslušnými platnými schémami štátnej pomoci:
	Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení

Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom znení
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49):
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.


Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50):
	Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,

Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom znení,
Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a):
	Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom znení,

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

Podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku (§ 50c):
	Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,
	Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom znení,
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.


Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a)
	Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom znení,

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53)
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.


Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)
	Príspevok sa poskytuje občanom, nie podnikateľským subjektom a z tohto dôvodu sa nepovažuje príspevok za štátnu pomoc a neposkytuje sa podľa schém štátnej pomoci.


Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b)
	Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, v platnom znení,

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

Aktivita 2 Riadenie projektu

Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím. Verejné obstarávanie na podporné aktivity bude zabezpečovať ústredie. Nákup spotrebného materiálu od vybraného dodávateľa budú zabezpečovať ústredie a úrady. 

Aktivita 3 Publicita a informovanosť

Ústredie a úrady budú zabezpečovať publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom RO pre informovanie a publicitu. 

Deliaca línia:

V prípade NP I-2 „ Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“ SR bez BSK (ďalej len NP I-2 SR bez BSK) bude ukončené záväzkovanie príslušných aktívnych opatrení trhu práce k 31.3.2010, t.z. že od 1.4.2010 nebude možné v rámci NP I-2 SR bez BSK uzatvárať nové dohody, resp. vytvárať ďalšie záväzky, od 1.4.2010 bude prebiehať len dofinancovanie vytvorených záväzkov. 
Nové dohody, resp. záväzky na predmetné aktívne opatrenia trhu práce (§§ 49, 50, 50a, 50c, 51a, 53, 53a, 53b zákona o službách zamestnanosti)  sa od 1.4.2010 budú uzatvárať výlučne v rámci tohto národného projektu - NP I-2/B „Vybrané aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“ (ďalej len NP I-2/B SR bez BSK). 
Deliaca línia je vymedzená dátumom záväzkovania, do 31.3.2010 ukončené záväzkovanie a následné dofinancovanie vytvorených záväzkov v rámci NP I-2 SR bez BSK, od 1.4.2010 bude prebiehať záväzkovanie a následné financovanie z NP I-2/B SR bez BSK, čím bude dodržaná deliaca línia a vylúči sa duplicita a možné prekrývanie výdavkov.  


Tab. 3
Aktivita
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku Uvádza sa príslušný merateľný ukazovateľ výsledku. V prípade, že daný výsledok projektu je napĺňaný realizáciou viacerých aktivít, ukazovateľ výsledku sa uvádza ku všetkým príslušným aktivitám, prostredníctvom čoho bude sledovaný príspevok jednotlivých aktivít projektu k výsledkom projektu.
Merná jednotka
Počet jednotiek
1. Poskytovanie príspevkov 
Počet úspešne umiestnených osôb
osoba
3 880
2. Riadenie projektu
Počet úspešne umiestnených osôb
projekt
1
3. Publicita a informovanosť
Počet úspešne umiestnených osôb
projekt
1


Tab. 4
Názov partnera:
Právna forma partnera:
Prínos partnera pre projekt
1.                 -
-
-
2.                 -
-
-

Skúsenosti partnera s realizáciou projektov:-



