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ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Príloha 1 –Opis projektu



Názov projektu:
Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Žiadateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Celkové výdavky projektu (EUR):
61 000 000,00 EUR
Požadovaná výška NFP (EUR):
61 000 000,00 EUR
Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace):
24 mesiacov
Umiestnenie projektu (NUTS III):
Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
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Programové obdobie 2007 – 2013

Obsah

1. Úvod

Názov projektu: 
Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

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


1.1 Hlavné ciele

  Špecifické ciele (výsledky projektu):

	Zvýšenie motivácie vybraných zamestnávateľov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 50i, ods.2 zákona o službách zamestnanosti


	Zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie


    
         Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa §8 odst.1 písm. a) až e),h),i) alebo k) zákona 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“), prostredníctvom poskytovania príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i (ďalej len „príspevok“) zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľom podľa § 50i, ods.2, ktorí príjmu do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmenej na dobu deväť mesiacov, v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času .


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 
    

Určenie cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu
Tab. 1

Cieľová skupina:
Charakteristika
Početnosť:
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8, ods. 1písm. a) až e), h) i) alebo k)  zákona o službách zamestnanosti 
Definícia stanovená 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)
Počet znevýhodnených UoZ            k 31.12.2009  je  225 385. 

Definovaní zamestnávatelia podľa § 50i ods.2 )  zákona o službách zamestnanosti
Definícia stanovená zákonom o službách zamestnanosti


Charakteristika cieľových skupín 

Za vybraných zamestnávateľov sa na účely tohto projektu považujú :

		právnická osoba, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,


	právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa § 52a ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Právnická osoba alebo fyzická, ktorá vykonáva svoju činnosť v týchto oblastiach: poskytuje pomoc pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou.


Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (ďalej len znevýhodnení UoZ) 

na účely tohto projektu sú podľa § 8, ods. 1písm. a) až e), h) i) alebo k)  zákona o službách zamestnanosti nasledujúci uchádzači o zamestnanie, ktorý sú:
	občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie („absolvent školy“),

občan starší ako 50 rokov veku,
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“)  najmenej 12 mesiacov  z predchádzajúcich 16 mesiacov („dlhodobo nezamestnaný občan“),
občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie UoZ z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,
rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu starajúca sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
	občan so zdravotným postihnutím,

občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac  o 40 %,
	občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie.


Charakteristika potrieb cieľovej skupiny a súčasná situácia v oblastiach súvisiacich s výstupmi, výsledkami a dopadmi projektu 

V  súčasnej dobe sa finančná kríza zásadným spôsobom negatívne prejavuje na reálnej ekonomike, teda dochádza k podstatnému poklesu ekonomického rastu a zvyšovaniu miery nezamestnanosti. Štatistické zistenia z decembra 2009 hovoria o 12,66% miere nezamestnanosti, čo znamená jej zvýšenie o 4,27% v porovnaní s decembrom 2008. 

Z analýzy súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 777 z 9. novembra 2009 vyplýva, že doteraz prijaté opatrenia na trhu práce kladne ovplyvnili vývoj zamestnanosti ohrozených skupín občanov Slovenskej republiky, a že v tejto fáze hospodárskeho vývoja  je  potrebné sústrediť sa na prvky, ktoré urýchľujú hospodársky rast a jeho udržateľnosť, čo je kľúčová úloha pre rast zamestnanosti výkonnej a kvalifikovanej pracovnej sily.
Súčasná situácia vo vývoji slovenskej ekonomiky je v posledných mesiacoch charakterizovaná zmiernením medziročného poklesu indexu priemyselnej produkcie.   Súčasťou iniciatív zameraných na riešenie dopadov globálnej ekonomickej krízy  je aj novela zákona o službách zamestnanosti,  účinná od 1.3.2010.
Kým prvotné aktívne opatrenia na trhu práce  (ďalej len „AOTP“) prijaté v marci a apríli minulého roka boli prioritne zamerané na vytvorenie legislatívnych podmienok na podporu udržania zamestnanosti a na podporu vytvárania pracovných miest na celoštátnej úrovni, vrátane podpory samostatnej zárobkovej činnosti, a ďalšie opatrenia prijaté  v októbri 2009   boli zamerané na občanov, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z tých istých dôvodov a na občanov mladších ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelné platené zamestnanie, novela zákona  zavádza nový príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, zameraný aj na ďalšie skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „znevýhodnení UoZ“) . 

Znevýhodnení UoZ tvoria k 31.12.2009 až 62 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. Stav znevýhodnených UoZ dosiahol k 31.12.2009  hodnotu 225 385.  Medziročne vzrástol o 69 859 osôb. Najväčší podiel znevýhodnených UoZ predstavuje skupina dlhodobo nezamestnaných UoZ.  K 31.12.2009 predstavuje  66 % z celkového počtu znevýhodnených UoZ. Stav dlhodobo nezamestnaných UoZ medziročne vzrástol o 29 571 osôb. Druhou najpočetnejšou skupinou znevýhodnených UoZ sú občania starší ako 50 rokov. K 31.12.2009 sme evidovali 79 743 osôb. Medziročný nárast predstavuje hodnotu 26 390 osôb.  Absolventi tvoria tretiu najpočetnejšiu skupinu znevýhodnených UoZ.  Aj v prípade tejto skupiny znevýhodnených UoZ môžeme konštatovať medziročný nárast o 12 140 osôb.

Národný projekt je zameraný na nový nástroj aktívnych opatrení na trhu práce (ďalej len   „AOTP“) „Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti“ (ďalej len „príspevok“), ktorý prispeje  k podpore vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce,  podpore regionálnej a miestnej zamestnanosti pri širšom uplatnení orgánov územnej samosprávy v úlohe zamestnávateľa. 

Príspevok, poskytovaný v rámci projektu je nárokovateľný.   Potreba zdrojov na financovanie projektu je teda závislá predovšetkým od záujmu fyzických osôb, právnických osôb a znevýhodnených  uchádzačov o zamestnanie. 

Pri predpoklade vývoja uplatňovania AOTP, realizovaného v rámci projektu, vychádzame z doterajšieho vývoja ukazovateľov.





Ukazovateľ mesiac/rok
December 2008
August 2009
September 2009
Október 2009
November 2009
December 2009
Stav - uchádzačov o zamestnanie
240 436
340 146
352 074
353 114
357 649
363 700
Stav - uchádzačov o zamestnanie - ženy
124 567
164 077
168 763
168 430
169 164
169 505
Stav – znevýhodnených UoZ
155 526
199 710
214 390
217 280
220 798
225 385
Stav znevýhodnených UoZ – absolventi škôl
15 598
19 427
31 397
30 078
28 603
27 738
Stav znevýhodnených UoZ – občania nad 50 rokov
53 353
74 908
75 405
76 318
77 893
79 743
Stav znevýhodnených UoZ – dlhodoboevidovaní
118 359
128 506
134 172
137 734
142 388
147 930
Stav znevýhodnených UoZ – nezosúladenie pracovných povinností
1 665
2 145
2 219
2 258
2 277
2 301
Stav znevýhodnených UoZ – osamelí občania s dieťaťom do 10 rokov
2 359
3 359
3 416
3 458
3 533
3 534
Stav znevýhodnených UoZ – stratenie schopnosti vykonávať zamest.
217
239
241
239
250
251
Stav znevýhodnených UoZ – občania so zdravotným postihnutím
7 494
9 459
9 543
9 656
9 778
9 829
Miera nezamestnanosti SR
8,39
12,05
12,45
12,40
12,40
12,66


2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti

Očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu
Tab. 2
Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ
Názov Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.
Merná jednotka
Východisková hodnota Uvádza sa konkrétna hodnota merateľných ukazovateľov za sledovaný rok (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty 
    merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu roku).
Rok
Plánovaná hodnota33
Rok
Výsledok
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu
V.0.0.0.0.063.0001
Počet
0
2010
17 500
2011

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži
V.1.0.0.0.063.0002
Počet
0
2010
9 100
2011

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy
V.1.0.0.0.063.0003
Počet
0
2010
8 400
2011

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 -24
V.1.0.0.0.055.0006
Počet
0
2010
1 750
2011

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 -64
V.1.0.0.0.055.0007
Počet
0
2010
1 750
2011

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov  - zdravotne postihnuté osoby V.1.0.0.0.054.0020
Počet
0
2010
980
2011

Počet novovytvorených pracovných miest
V.0.1.0.0.150.0001
Počet
0
2010
17 500
2011

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi
V.1.0.0.0.151.0001
Počet
0
2010
9 100
2011

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami
V.1.0.0.0.151.0002
Počet
0
2010
8 400
2011
Dopad
Počet úspešne umiestnených UoZ – ženy
D.1.0.0.0.160.0004 
Počet
8 400
2011
1 680
2016

Počet úspešne umiestnených UoZ – muži
D.1.0.0.0.160.0003
Počet
9 100
2011
1 820
2016









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. 

Národný projekt podporí zavedenie nového nástroja AOTP. Príspevok prispeje k :
	Podporovaniu regionálnej a miestnej  zamestnanosti,  
	zvýšeniu  motivácie vybraných zamestnávateľov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 50i, ods.2 zákona o službách zamestnanosti,
	znižovaniu miery nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.


V rámci projektu bude 17.500 ZUoZ prijatých do pracovného pomeru na určitú dobu najmenej deväť mesiacov, v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 

Prijatí ZUoZ do pracovného pomeru získajú pracovné zručnosti a pracovné návyky pri výkone pracovnej činnosti v rámci samosprávy. Pracovať budú napríklad v oblastiach: pomoci pri starostlivosti o osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou.
 Príspevok sa poskytuje na podporu vytvorených a existujúcich miest. Dopadom nového nástroja AOTP bude pozitívny vplyv na obyvateľov, na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. Účelom zavedenia tohto opatrenia. je podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pri širšom uplatnení orgánov územnej samosprávy v úlohe zamestnávateľa, podpora vstupu ZUoZ na trh práce, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. 


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)
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 (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“),
	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,
	zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), 
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov,
	zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
	zákonom č. 601/2003 o životnom minime, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
	zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov,
	zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
	zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov,
Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007 (ďalej len „schéma pomoci de minimis“), 
	Schémou pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy (ďalej len „ schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci“), 

	Národným strategickým referenčným rámcom 2007 – 2013,

Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia.



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 v regiónoch Západné, Stredné a Východné Slovensko, t.j. na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. 

Aktivita 1: Poskytovanie príspevku
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti. 

Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru na dobu určitú  znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1písm. a) až e), h) i) alebo k), ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej na deväť kalendárnych  mesiacov v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 

Vybraní zamestnávatelia podľa § 50i ods.2 zákona o službách zamestnanosti, ktorým poskytuje úrad príspevok  sa na účely tohto projektu považujú: 
	právnická osoba, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa § 52a ods. 1 písm. a) 

Príspevok sa poskytuje na vykonávanie činností: pomoc pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou.

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada. 

Príspevok má obligatórny charakter, po splnení zákonom stanovených podmienok je na jeho poskytnutie právny nárok. 

Poskytovanie príspevku na AOTP podľa § 50i, v prípade subjektu spadajúceho pod podmienky štátnej pomoci, bude príspevok poskytovaný v súlade s platnou schémou de minimis na podporu zamestnanosti č. Schéma DM – 1/2007.
 
Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich mesiacov. Príspevok sa poskytuje  mesačne vo výške:
a)	90 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas prvých troch mesiacov, najviac vo výške 90 % z celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca za ktorý sa príspevok poskytuje, 
b)	80 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas ďalších troch mesiacov, najviac vo výške 80 % z celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca za ktorý sa príspevok poskytuje, 
c)	70 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas ostatných troch mesiacov, najviac vo výške 70 % z celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca za ktorý sa príspevok poskytuje.

Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody, najviac počas 9 kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje  najdlhšie do 31.decembra 2011.

Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa §§ 50, 50a,  50c, 50d, 50e, 51a, 56, 56a alebo na financovanie aktivít podporených z iných zdrojov ESF.

Ústredie bude pri realizácii projektu zabezpečovať najmä riadiacu činnosť, koordinačnú činnosť, komunikáciu vo vzťahu k riadiacemu orgánu, metodické usmerňovanie úradov a  aktivity s dopadom na celé  územie SR s výnimkou BSK.

Úrady budú zabezpečovať najmä realizáciu predmetného aktívneho opatrenia na trhu práce, t.j. prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, vypracovávanie a podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku a vyplácanie príspevku vo svojej územnej pôsobnosti. Úrady budú poskytovať príspevok v súlade s platným znením zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Záväzné postupy pri realizácii podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti poskytovanej zamestnávateľom, ktorí budú zamestnávať cieľovú skupinu, upravuje metodický pokyn (interná norma – ďalej len „IN“) za účelom stanovenia postupu pre posúdenie predloženého zámeru projektu a kontrolných mechanizmov úradov nad dodržiavaním podmienok zmluvy uzatvorenej medzi úradom a potenciálnym zamestnávateľom. Súčasťou písomnej žiadosti zamestnávateľa o schválenie poskytnutia príspevku predchádza posúdenie predloženého zámeru projektu, za účelom posúdenia efektívnosti, hospodárnosti, účinnosti použitia verejných prostriedkov v zmysle § 19 zákona o rozpočtových pravidlách. 

Úrady realizujú výkon kontroly:
	výkonom kontroly administratívnej zhody,
	výkonom kontroly oprávnenosti,

vyjadrením príslušného útvaru Európskeho sociálneho fondu,
	konečným schválením poskytnutia príspevku riaditeľom úradu.
Úrady realizujú aj výkon následnej kontroly v rámci existujúcich kapacít.
Práva a povinnosti medzi úradom a zamestnávateľom upravuje uzatvorená „Dohoda o poskytnutí  príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „dohoda“).
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody:
	práva a povinnosti zamestnávateľa,
	práva a povinnosti úradu,
	oprávnené náklady,
	osobitné podmienky,
	skončenie dohody,
	všeobecné a záverečné ustanovenia.


IN je platná pre všetkých zamestnancov ústredia a úradov.

Aktivita 2 Riadenie projektu

Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím, podľa ktorej poskytovanie príspevkov realizujú úrady. Verejné obstarávanie na podporné aktivity, metodické usmerňovanie úradov a  sumarizovanie údajov bude zabezpečovať ústredie. Nákup spotrebného materiálu od vybraného dodávateľa budú zabezpečovať ústredie a úrady. 

Aktivita 3 Publicita a informovanosť

Ústredie a úrady PSVR budú počas celej implementácie projektu zabezpečovať publicitu  projektu s cieľom poskytovania základných informácii o implementácií projektu v súlade s Manuálom RO pre informovanie a publicitu. 
Cieľom publicity projektu bude informovať širokú verejnosť a účastníkov projektu
o implementácii národného projektu, ďalej informovať o tom, že aktivity, ktoré sa realizujú, sa uskutočňujú vďaka pomoci  EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu (ESF). 
Publicita projektu a informovanosť konečných užívateľov budú zabezpečené formou  povinných komunikačných ciest v zmysle bodu  7 tejto prílohy.

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 príspevku 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu
počet
         17 500
Podporná aktivita -
 Riadenie projektu
-
projekt
1
Podporná aktivita -
Publicita a informovanosť
-
projekt
1

Tab. 4

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

Skúsenosti partnera s realizáciou projektov:  -









