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NÁRODNÝ PROJEKT I-2/A

PODPORA ZAMESTNANOSTI
V OBDOBÍ GLOBÁLNEJ FINANČNEJ
A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY
Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa
realizuje Národný projekt I-2/A Podpora zamestnanosti
v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

ŠPECIFICKÉ CIELE
zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových pracovných miest
zvýšenie motivácie pri hľadaní a prijatí zamestnania uchádzačom o zamestnanie prostredníctvom príspevku ku mzde zamestnanca
zvýšenie uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania.

CIEĽOVÉ SKUPINY
znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
uchádzači o zamestnanie
zamestnávatelia.

Projekt je realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny v regiónoch Západné, Stredné a Východné Slovensko,
t.j. na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.
Vláda SR prijala na riešenie globálnej finančnej a ekonomickej krízy opatrenia, aby
zasiahla ekonomiku a životnú úroveň obyvateľov Slovenska v čo najmenšej miere.
V rámci tohto balíčku opatrení je aj novelizácia zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Implementácia pridaných aktívnych opatrení trhu práce, vyplývajúcich zo
zákona č. 49/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, smeruje k podpore zamestnanosti, a to podporou udržania
existujúcich pracovných miest, tvorby nových pracovných miest, podporou samozamestnávania a tiež príspevkom ku mzde zamestnanca.

AKTIVITY PROJEKTU
poskytovanie príspevkov
• Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e)
• Príspevok ku mzde zamestnanca (§ 50f)
• Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (§ 50g)
riadenie projektu
publicita a informovanosť

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to najmä podporou vytvárania nových pracovných miest, prostredníctvom §§ 50e, 50f, 50g zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU
25 mesiacov

Dĺžka realizácie aktivít projektu

Príspevok podľa paragrafu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Poskytovanie príspevkov

03/2009

12/2010

Riadenie projektu

03/2009

03/2011

§ 50e

Príspevok na podporu vytvorenia
nového pracovného miesta

Počet poskytnutých
príspevkov
k 30. 6. 2010

Celková výška finančných prostriedkov
na poskytnuté príspevky k 30. 6. 2010

9 899

27 904 910,08 €

Poskytnuté príspevky podľa jednotlivých krajov k 30.6.2010:
Publicita a informovanosť

03/2009

03/2011

Trnavský kraj
Trenčiansky kraj

Príspevok na podporu vytvorenia
nového pracovného miesta § 50e
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii
uchádzačov v určenej dĺžke. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý pred
prijatím uchádzača o zamestnanie na vytvorené pracovné miesto, vykonával svoju
činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov.
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e zákona o službách zamestnanosti) je
mesačne 15 % alebo 30 % z celkovej ceny
práce vypočítanej priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až
tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka, najviac 50 % z celkovej ceny
práce zamestnanca prijatého na vytvorené pracovné miesto. Zamestnávateľ je
povinný zachovať vytvorené pracovné
miesto najmenej počas 12 kalendárnych mesiacov.
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577 príspevkov

1 627 056,04 €

1229 príspevkov

3 895 720,60 €

Nitriansky kraj

1219 príspevkov

3 339 976,35 €

Žilinský kraj

1329 príspevkov

4 074 814,95 €

Banskobystrický kraj

1318 príspevkov

3 658 269,26 €

Prešovský kraj

2729 príspevkov

7 235 565,16 €

Košický kraj

1498 príspevkov

4 073 507,72 €

Príspevok ku mzde zamestnanca § 50f
Príspevok sa poskytuje zamestnancovi, ktorý bol:
pred prijatím do pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace,
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania, ktoré si sám našiel.
Príspevok sa poskytuje, ak hrubá mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 1,7 násobok sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu platného
k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mzda vypláca.
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Úrad poskytuje zamestnancovi príspevok na základe uzatvorenej písomnej
dohody najviac 22 kalendárnych
mesiacov. Zamestnanec môže o príspevok písomne požiadať najneskôr
do 3 mesiacov od nástupu do zamestnania.

Poskytnuté príspevky podľa jednotlivých krajov k 30.6.2010:
6 príspevkov

6 962,74 €

Trenčiansky kraj

14 príspevkov

28 922,68 €

Nitriansky kraj

77 príspevkov

79 182,03 €

8 príspevkov

10 483,43 €

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Príspevok je vyplácaný mesačne:
počas prvých 12 kalendárnych
mesiacov sa príspevok poskytuje
vo výške 22 % z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR, za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje,

Banskobystrický kraj

35 príspevkov

30 178,66 €

Prešovský kraj

53 príspevkov

49 504,41 €

Košický kraj

76 príspevkov

62 007,06 €

Príspevok na podporu samostatnej
zárobkovej činnosti § 50g
Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti sa poskytuje uchádzačovi
o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
3 mesiace ak o príspevok požiada písomne.
Podmienky:

počas ďalších mesiacov sa príspevok poskytuje vo výške 11 %, pričom spôsob výpočtu je rovnaký ako počas prvých 12 kalendárnych mesiacov.

poberanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
začatie a vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti
nepretržite najmenej 24 mesiacov

UPOZORNENIE:
Príspevok sa neposkytuje za dni dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak zamestnanec nevykonáva pracovnú činnosť z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od
nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť.

Príspevok podľa paragrafu

§ 50f
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Príspevok ku mzde zamestnanca

Počet poskytnutých
príspevkov
k 30. 6. 2010

Celková výška finančných prostriedkov
na poskytnuté príspevky k 30. 6. 2010

269

267 241,01 €
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nie je možné požiadať súčasne aj o príspevky podľa § 49, § 50h a § 57.
Príspevok sa poskytuje na úhradu:
Preddavku na poistné na zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou podľa osobitného predpisu počas 22 mesiacov (najviac z dôvodu účinnosti nástroja do 31.12.2010.)
Poistné na sociálne poistenie plateného dobrovoľným platiteľom poistného
podľa osobitného predpisu po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania
alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, najviac počas 4 mesiacov.
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Príspevok poskytuje úrad po preukázaní úhrady občanom, ktorý vykonáva alebo
prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, vo výške vypočítanej z minimálneho
vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.

Príspevok podľa paragrafu

§ 50g

Príspevok na podporu samostatnej
zárobkovej činnosti

Počet poskytnutých
príspevkov
k 30. 6. 2010

3

Celková výška finančných prostriedkov
na poskytnuté príspevkyk 30. 6. 2010

2 508,69 €

Podpora nových pracovných miest pre 5 000 uchádzačov
o zamestnanie podľa § 50e zákona o službách zamestnanosti
– k 30.6.2010 so stavom 9 899 uchádzačov o zamestnanie
Podpora motivácie pri hľadaní a prijatí zamestnania, poskytovaním
príspevku ku mzde zamestnanca podľa § 50f zákona o službách zamestnanosti – 10 000 osôb
Podpora začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
– 5 000 uchádzačov o zamestnanie, poskytnutím príspevkov podľa § 50g
zákona o službách zamestnanosti.

Poskytnuté príspevky podľa jednotlivých krajov k 30.6.2010:
Nitriansky kraj

1 príspevok

1 120,80 €

Banskobystrický kraj

1 príspevok

703,29 €

Prešovský kraj

1 príspevok

684,60 €

Celková výška finančných prostriedkov
na poskytnuté príspevky k 30.6.2010

Realizáciou aktívnych opatrení trhu práce podľa §§ 50e,
50f, 50g prispieva projekt
k riešeniu a zmierneniu
dopadov globálnej finančnej
a hospodárskej krízy, podporou vytvárania nových pracovných miest.
Predpokladaným výsledkom realizácie projektu je
poskytnutie pomoci pre
20 000 osôb pri uplatnení
sa na trhu práce nasledovne:
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Trnavský
kraj

Trenčiansky
kraj

Nitriansky
kraj

Žilinský
kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský
kraj

Košický
kraj

§ 50e 1 627 056,04 3 895 720,60 3 339 976,35 4 074 814,95 3 658 269,26 7 235 565,16 4 073 507,72
§ 50f

6 962,74

§ 50g

0,00

28 922,68
0,00

79 182,03

10 483,43

30 178,66

49 504,41

62 007,06

1 120,80

0,00

703,29

684,60

0,00
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Košický
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557
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Podporení účastníci
projektu
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Čerpanie finančných
prostriedkov NP I-2/A

4 135 514,78

7 285 754,17

3 689 151,21
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Prešovský
kraj

ky
kr
aj

Banskobystrický kraj

3 420 279,18

3 924 643,28
Žilinský
kraj

Ni
tri
an
s

Nitriansky
kraj

1 634 018,78

Trenčiansky
kraj

aj

Trnavský
kraj

4 085 298,38

Zazáväzkovanie finančných prostriedkov podľa krajov

Počet poskytnutých príspevkov k 30.6.2010

2009

2010
Spolu

50e

ČERPANIE

ZOSTATOK

Celkový rozpočet projektu NP I-2/A:
43 725 380,00 EUR
K 30.6.2010 vyčerpaných:
10 527 383,38 EUR

4 609 MUŽOV

5 562 ŽIEN

50f

50g

50e

50f

50g

Trnavský kraj

1 093 492,20

2 957,27

0,00

533 563,84

4 005,47

0,00

1 634 018,78

Trenčiansky kraj

1 984 093,14

22 664,02

0,00

1 911 627,46

6 258,66

0,00

3 924 643,28

Nitriansky kraj

2 582 175,63

28 470,83

1 120,80

757 800,72

50 711,20

0,00

3 420 279,18

Žilinský kraj

2 971 899,26

7 145,48

0,00

1 102 915,69

3 337,95

0,00

4 085 298,38

Banskobystrický kraj

2 777 970,78

15 456,66

703,29

880 298,48

14 722,00

0,00

3 689 151,21

Prešovský kraj

5 451 195,36

23 584,48

684,60

1 784 369,80

25 919,93

0,00

7 285 754,17

Košický kraj

3 058 695,71

29 252,22

0,00

1 014 812,01

32 754,84

0,00

4 135 514,78

SR

19 919 522,08

129 530,96

2 508,69

7 985 388,00

137 710,05

0,00

28 174 659,78

Do projektu bolo k 30.6.2010 zapojených
celkom 10 171 účastníkov, z toho
5 562 žien.
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