NP XX
„Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“

Projekt sa realizuje podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia (výzvy) o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Začiatok realizácie projektu: 11/2012

Cieľová  skupina
	Nezamestnaní občania vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, sú zaradení do evidencie UoZ úradu a bolo im doručené oznámenie o zaradení do evidencie UoZ.
	Nezamestnaní občania starší ako 50 rokov, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov.



Vymedzení zamestnávatelia pre účely realizácie tohto projektu:  
Obce,  mestá, samosprávne kraje a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie. 
Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považujú: 
	Obec, mesto alebo samosprávny kraj

	Obec (mesto) je samostatný samosprávny územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec (mesto) je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom o obecnom zriadení samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. (zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení)
	Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom o samosprávnych krajoch samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov (zákon o samosprávnych krajoch).


	Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, mesto alebo samosprávny kraj

    Za zamestnávateľa podľa písm. b) na účely poskytnutia príspevku sa považujú: 
	Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, mesta alebo samosprávneho kraja, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce, mesta alebo samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu (zákon o rozpočtových pravidlách).
	Príspevková organizácia je právnická osoba obce, mesta alebo samosprávneho kraja, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktorá je na rozpočet obce, mesta alebo samosprávneho kraja zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. (zákon o rozpočtových pravidlách).

Oprávnené činnosti v rámci vytvoreného PM
zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, 
	tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov,
	 starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 
	podporu vzdelávania, doplnkové vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí a mládeže
	rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb, 
	vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a ďalších činností v sociálnej oblasti, 
	rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov, 
	uskutočňovanie kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií, 
	ochrana spotrebiteľa, styk s verejnosťou, rozvoj a podpora komunitnej činnosti, 
	aktivity v rozvoji cestovného ruchu a pod. 


Oprávnená aktivita
Vytvorenie pracovného miesta pre UoZ z definovanej cieľovej skupiny na plný pracovný úväzok u oprávneného žiadateľa na stanovenú dobu určitú alebo aj neurčitú.

Charakteristika vytvoreného pracovného miesta

Ide o vytvorenie nového PM u oprávneného zamestnávateľa, na vytvorenie ktorého sa poskytuje príspevok počas určenej doby  - minimálne počas 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov. Následne bude zamestnávateľ povinný udržať podporené PM miesto po uplynutí podpornej doby. Dĺžka doby udržania PM musí zodpovedať minimálne dobe podporovania PM (minimálne počas 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov). 
Za vytvorenie nového PM u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu PM, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu PM podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia PM z dôvodu nadbytočnosti. 
Za deň vytvorenia/obsadenia PM u zamestnávateľa sa bude považovať deň vzniku pracovného pomeru, t. j. deň, ktorý bol s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce na uvedenom  pracovnom mieste.
PM musí zamestnávateľ obsadiť UoZ najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. PM nemôže byť obsadené UoZ, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ , bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok. 

Ak zamestnávateľ v priebehu 12 kalendárnych mesiacov od vytvorenia pracovných miest zrušil akékoľvek pracovné miesto pre nadbytočnosť (§ 63 ods. 1 písm. b zákona  č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok za počet zrušených miest, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia  PM z dôvodu nadbytočnosti.

V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého PM sa poskytuje príspevok, môže zamestnávateľ preobsadiť pracovné miesto iným UoZ v lehote do 60 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia, ak sa s úradom nedohodne inak. Počas doby neobsadenia PM sa príspevok na neobsadené miesto neposkytuje. 

Maximálna výška príspevku 
Maximálna výška príspevku na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP) podľa vládneho návrhu pre rok 2013, a to 456,54 EUR. 

Oprávnené výdavky:
Úhrada časti mzdových nákladov (vrátane nákladov na nemocenské dávky platené zamestnávateľom počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti) s podielom maximálne 95 % CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP po dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov, v závislosti na dĺžke dohodnutého pracovného pomeru s UoZ, ktorý obsadí vytvorené pracovné miesto
	Jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na  pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky (nariadenie vlády SR č. 395/2008), a  to maximálne 95 % preukázaných nákladov, najviac vo výške 40,00 EUR na jedno vytvorené pracovné miesto, s možnosťou kumulácie podľa počtu vytvorených miest.

Osobné ochranné pracovné prostriedky
Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. 

Ochranný odev
Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov. 


Na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok.


Predkladanie žiadostí 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, vrátane povinných príloh, predloží žiadateľ v písomnej podobe, v jednom origináli a v jednej kópii na príslušný úrad PSVaR, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto vytvára.





