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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b) Prijímateľ vyplní pred ukončením realizácie projektu.                                           Príloha č. 2
Názov projektu
Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu
Číslo výzvy: OP ZaSI NP 2009/1.1/03       ITMS kód:   27110130007

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
1 Podpora rastu zamestnanosti
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
01.03.2009 – 31.03.2011

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
43 725 380,00 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava  
Mgr. Bronislava Podmanická
Odbor koordinácie projektov 
02/20455873
bronislava.podmanicka@upsvar.sk
www.upsvar.sk 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Cieľom projektu bola 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.

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 (uveďte kľúčové slová) 
	Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie
Zamestnávatelia


Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
Obligatórne položky:
Ciele
Cieľom projektu bola 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. 
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 bola 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 (max. 15 riadkov)

Aktivita 1     Poskytovanie príspevkov
Aktivita 2     Riadenie projektu
Aktivita 3     Publicita a informovanosť

Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)
Merateľné ukazovatele projektu
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži – 4 997
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy – 6 022 
Počet úspešne umiestnených UoZ - 10 668

Aktivita 1 - Poskytovanie príspevkov
§ 50e - Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta – v rámci tohto nástroja APTP bolo vytvorených 9 555 pracovných miest a celková výška finančných prostriedkov na poskytnuté príspevky predstavuje sumu 28 308 246 EUR.
§ 50f -  Príspevok ku mzde zamestnanca – v rámci nástroja APTP bolo doposiaľ poskytnutých 351 príspevkov a celková výška finančných prostriedkov na poskytnuté príspevky predstavuje sumu 414 437 EUR.
§ 50g - Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti – v rámci uvedeného nástroja boli vytvorené 3 pracovné miesta a celková výška finančných prostriedkov na poskytnuté príspevky predstavuje sumu 2 508 EUR.

V rámci realizácie národného projektu, zameraného na zmiernenie dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy na zamestnanosť, bol na základe monitorovacích údajov najväčší záujem o príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e). Vzhľadom k podmienkam na poskytnutie Príspevku ku mzde zamestnanca (§ 50f) a Príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (§ 50g) uprednostnili uchádzači o zamestnanie iné nástroje AOTP v rámci zákona o službách zamestnanosti. 
Príspevky podľa §§ 50e, 50f a 50g sa poskytovali v období od 1.3.2009 do 31.12.2010 v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti. Ustanovenia týchto §§ boli účinné do 31.12.2010. 

	Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zaistená implementáciou Európskej stratégie zamestnanosti a realizáciou Národného akčného plánu zamestnanosti, akčných plánov vyplývajúcich  zo Stratégie konkurencieschopnosti SR. Výsledkom projektu bolo overiť nové nástroje AOTP zamerané na zmiernenie a elimináciu dopadov globálnej finančnej krízy. Podporou vytvárania pracovných miest a motiváciou uchádzačov o zamestnanie zaradiť sa do pracovného procesu sa zvýšilo ich uplatnenie na trhu práce. Po ukončení projektu budeme naďalej pokračovať v aktivitách podporujúcich udržanie a zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie.


Fakultatívne položky:
Problémy zistené pri aplikácii
V priebehu realizácie neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh aktivít projektu. 

	Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)




Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity
Odvysielanie dvoch rozhlasových prezentačných spotov zameraných na informovanie a na propagáciu dosiahnutých výsledkov národného projektu I-2/A Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy v dĺžke 30" na rozhlasových staniciach Rádio FM, Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Slovensko 
Informačný bulletin – brožúra
Zverejnenie 2 ks inzerátov – denník Plus JEDEN DEŇ – 8.7.2010 a 15.7.2010
Tlačová správa zverejnená v týždenníku TÝŽDEŇ 51-52/2010 vytlačený 20.12.2010
Odborný článok zverejnený v týždenníku TÝŽDEŇ 6/2011 vytlačený 7.2.2011
Záverečná publikácia o implementácii národného projektu
www.upsvar.sk






