Výzva na projektové zámery zameraná na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Kód výzvy:
Operačný program:
Vyhlasovateľ výzvy:
Dátum vyhlásenia:

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6
Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
04.04.2018

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 72 363 394 EUR
Oprávnený subjekt – žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
A. v sociálnych službách
a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
c) samosprávny kraj,
d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby (cirkev a
náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a
náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia).
B. v sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia
na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
a) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská
časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),
b) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
c) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
d) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym
krajom,
e) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
f) Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
g) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované1 neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby2: nadácie3 s udelenou akreditáciou, občianske združenia4 s
1 Iba akreditované subjekty podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 V zmysle zákona č. 213/1997 Z. .z o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov vrátane Slovenského Červeného kríža v zmysle zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom
kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu
subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa
zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).
V prípade podpory existujúcich zariadení sociálnych služieb / SPODaSK sú oprávnené len zariadenia, ktoré
spĺňajú podmienky poskytovania služieb na komunitnej úrovni v súlade so strategickým dokumentom
„Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020“, so Stratégiou deinštitucionalizácie
systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, Národným akčným plánom
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 a s
Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020.5

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať:

Min. príspevok:
nie je stanovený

Max. príspevok:
nie je stanovený

Žiadateľ sa môže orientačne riadiť výškou alokácie pridelenou pre konkrétnu VÚC a príslušnú sociálnu
oblasť (1,2 alebo 3), do ktorých sú alokácie prerozdelené.
delenie oblastí
oblasť 1

definovanie podpory
sociálne služby krízovej intervencie

oblasť 2
oblasť 3

sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku a sociálne služby na
podporu rodiny s deťmi,
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

4 zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
5 V rámci výzvy nie sú oprávnené, resp. podpora sa neudelí pre existujúce veľkokapacitné zariadenia, ktoré neprešli
úplnou deinštitucionalizáciou. V zmysle výzvy sú oprávnené zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby a vykonávajú
opatrenia SPODaSK na komunitnej úrovni

samosprávny kraj/oblasť sociálnej
služby a SPODaSK
Bratislavský spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Trnavský spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Nitriansky spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Trenčiansky spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Banskobystrický spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Žilinský spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Prešovský spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Košický spolu
oblasť 1
oblasť 2
oblasť 3
Spolu

alokácia pre
alokácia pre
alokácia na kraj RIÚS
MFO
4 816 725
1 033 960
3 782 765
1 000 000
0
1 000 000
3 433 960
933 960
2 500 000
382 765
100 000
282 765
11 292 250
7 679 750
3 612 500
3 412 500
1 800 000
1 612 500
6 829 750
5 329 750
1 500 000
1 050 000
550 000
500 000
11 845 000
7 845 000
4 000 000
3 800 000
2 000 000
1 800 000
6 800 000
5 000 000
1 800 000
1 245 000
845 000
400 000
4 200 000
2 200 000
2 000 000
1 000 000
600 000
400 000
2 500 000
1 100 000
1 400 000
700 000
500 000
200 000
6 700 000
4 900 000
1 800 000
1 270 000
1 100 000
170 000
5 000 000
3 500 000
1 500 000
430 000
300 000
130 000
10 675 422
9 202 950
1 472 472
3 500 000
3 100 000
400 000
6 200 000
5 200 000
1 000 000
975 422
902 950
72 472
14 739 272
11 489 722
3 249 550
1 833 522
1 027 722
805 800
9 445 750
7 102 000
2 343 750
3 460 000
3 360 000
100 000
8 094 725
1 020 000
7 074 725
3 200 000
200 000
3 000 000
4 304 725
420 000
3 884 725
590 000
400 000
190 000
72 363 394
45 371 382
26 992 012

Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.1. časť B
dvojkolový proces výberu projektov. V prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole a nevydanej hodnotiacej
správy projektového zámeru bude žiadateľovi v prípade predloženia ŽoNFP v druhom kole zastavené
konanie o žiadosti.

Financovanie projektu:
Kategória
regiónu

Žiadateľ
a) organizácie štátnej správy (Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové
organizácie
b) obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice,
mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená
obcou
/
mestom
/
mestskou
časťou)
c) subjekty verejnej správy (samosprávny kraj,
právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo
založená
samosprávnym
krajom)
d) mimovládne organizácie (cirkev a náboženská
spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkví a náboženských
spoločností, občianske združenie , nadácia, nezisková
organizácia)

príspevok zo
zdrojov IROP
ŠR
EÚ (%)
(%)

príspevok
žiadateľ
(%)

85

15

0

85

10

5

e) organizácie štátnej správy (Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové
organizácie

85

15

0

f) obec (obec / mesto / mestská časť mesta SR
Bratislavy, hlavné mesto SR Bratislava, právnická osoba
zriadená alebo založená obcou/ mestom / mestskou
Viac
rozvinutý časťou)
g) subjekty verejnej správy (samosprávny kraj,
región (BSK)
právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo
založená
samosprávnym
krajom)
h) mimovládne organizácie (cirkev a náboženská
spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkví a náboženských
spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková
organizácia)

50

45

5

Menej rozvinutý
región
(celá SR okrem
BSK)

Podporované aktivity v rámci výzvy na predkladanie PZ:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít
definované v IROP:
b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už
poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane
tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu
detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;
e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní
zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom
prostredí a otvorenom prostredí;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typ aktivity f) je oprávnený len v kombinácií s
typmi aktivít b), c).

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením
projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.
Termín na podanie projektov:

Uzávierka
výzvy na PZ

11.6.2018

Územie, kde sa môžu aktivity projektu realizovať:
Oprávneným územím je územie celej SR.
Doba realizácie projektu:
Nie je stanovená min. ani maximálna celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu .

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu:
-

-

-

-

-

podmienkou kapacitného zabezpečenia objektov je podpora takých objektov v sociálnych službách
spojených s bývaním, ktoré budú mať maximálnu kapacitu 12 miest v jednom objekte s
maximálnou kapacitou 6 miest v jednej bytovej jednotke a objektov v SPODaSK spojených s
bývaním detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch na základe rozhodnutia súdu s
maximálnou kapacitou 10 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 1 bytovú jednotkou v 1 objekte
(rodinnom dome, byte).
projekt, ktorý je predmetom PZ, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s národnou
stratégiou „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020“ (platí iba pre projekt v
oblasti sociálnych služieb)“ a v súlade s legislatívou SR53. Stanovisko MPSVR SR v PZ predstavuje
stanovisko k doplnkovej oblasti posúdenia PZ a nemá vplyv na výsledok hodnotiacej správy
projektového zámeru. Splnenie podmienky je v ŽoNFP viazané na vydanie stanoviska MPSVR SR.
podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného
objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba a zabezpečuje výkon opatrení SPODaSK v zariadení6.
v prípade investícií v pôvodných objektoch ambulantných služieb alebo opatrení SPODaSK, alebo
zázemia terénnych služieb alebo opatrení SPODaSK musí žiadateľ preukázať, že tieto
služby/opatrenia nebolo možné zabezpečiť vhodnejším spôsobom v bežnej komunite7.
žiadateľ v oblasti sociálnych služieb na splnenie tejto časti podmienky vychádza z komunitného
plánu sociálnych služieb príslušnej obce, resp. z koncepcie rozvoja sociálnych služieb príslušného
VÚC resp. vypracovaním analýzy v súlade § 83, ods. 5 písm. a), b) a c) zákona 448/2008 Z. z..
ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne aj priestorovo) od
sociálnych služieb spojených s bývaním8.
stanovisko MPSVR SR v PZ predstavuje stanovisko k doplnkovej oblasti posúdenia PZ a nemá
vplyv na výsledok hodnotiacej správy projektového zámeru. Splnenie podmienky je v ŽoNFP viazané
na vydanie stanoviska MPSVR SR.

Kontakt pre bližšie informácie:
Octigon, a.s.
Helena Krempaská
Mobil: +421 917 497 078
Tel.:
+421 2 4464 53 84
E-mail: krempaska@octigon.sk

6 Projekt musí byť realizovaný v intraviláne obce. V prípade výstavby viacerých objektov, tieto objekty nesmú byť
koncentrované v susedstve s iným zariadením sociálnych služieb a SPODaSK a/alebo so zariadením podporeným v
rámci tejto výzvy.
7 Podmienka platí iba v prípade investovania do existujúcich objektov zariadení, ktoré nie sú včlenené do bežnej
zástavby obce
8 Ambulantné služby môžu byť poskytované v tom istom objekte splnením nasledovných podmienok:
1. musia mať samostatné vchody, teda musí byť zabezpečené jasné oddelenie pobytovej sociálnej služby a
ambulantnej sociálnej služby,
2. nemôže byť spoločný odborný personál pre pobytovú a ambulantnú sociálnu službu

