
 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 

Názov výzvy Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

Kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 

 

Stručný opis výzvy 

Cieľ výzvy, oprávnenosť aktivít 

realizácie projektu 

Cieľ výzvy: 

 podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti s cieľom zosúlaďovania 

rodinného a pracovného života, 

 vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek najmä s 

malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky 

podporou flexibilných pracovných miest. 

 

Časová oprávnenosť aktivít projektu:  

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá do 31.12.2021. 

 

Oprávnené typy aktivít projektu v zmysle OP ĽZ: 

1. Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a 

pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v 

oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy, 

2. Vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek/ rodičov s malými 

deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu 

flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov pre 

zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, 

posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a 

prípravu pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.). 

Finančné prostriedky a uplatňovanie 

schémy štátnej pomoci/pomoci de 

minimis 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje 

Európskej únie, t.j. za Európsky sociálny fond, je 10 000 000,- EUR pre menej 

rozvinuté regióny (celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského 

samosprávneho kraja). 

 

Žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci jedného kola iba jednu ŽoNFP. 

 

Minimálna výška príspevku:   15 000,- EUR 

Maximálna výška príspevku: 150 000,- EUR 

 

Pri poskytovaní NFP sa uplatňuje SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu 

sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM 

č. 1/2015). 

Oprávnené skupiny výdavkov 

521 – Mzdové výdavky  

 vychovávateľka,  

 vychovávateľka pre deti so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami,  

 asistentka vychovávateľky; 

910 – Jednotkové výdavky 

Žiadateľ uplatňuje na príspevok na flexibilné pracovné miesto (aktivita č. 2) 

Štandardnú stupnicu jednotkových nákladov, ktorá je prílohou č. 12 výzvy. 

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania  



 

Výdavky na riadenie projektu (vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu) 

vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov 

v rámci projektu. 

902 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky 

Vo výške 15% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov. 

Oprávnené miesto realizácie projektu 

Pre realizáciu projektu sú oprávneným územím menej rozvinuté regióny.  

Pri posudzovaní územnej oprávnenosti platí, že je rozhodujúce miesto výkonu 
aktivity (sídlo žiadateľa, trvalý/prechodný pobyt cieľovej skupiny nie sú 
rozhodujúce pre určenie územnej oprávnenosti). 

Pre aktivitu 1 platí, že zariadenie zabezpečuje flexibilnú formu starostlivosti 
o deti na území SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.  

Pre aktivitu 2 platí, že miesto výkonu práce zamestnanca  na podporenom 
flexibilnom pracovnom mieste je na území SR okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

Typ výzvy – termín uzavretia výzvy 

otvorená výzva  

Termín uzavretia 1. kola – 15.01.2018 

Termín uzavretia 2. kola – 28.03.2018 

Termín uzavretia 3. kola – 15.06.2018 

Termín uzavretia 4. kola – 12.10.2018. 

 


