Názov projektu: ERFOLG s. r. o. - podpora pracovných miest.
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Typ projektu:

Dopytovo – orientovaný projekt

Doba realizácie:

12/2019 – 07/2021

Prijímateľ:

ERFOLG s. r. o.

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Celková výška oprávnených výdavkov: 93 076,65 EUR
Výška poskytnutého NFP:

93 076,65 EUR

Cieľ projektu:
Cieľ projektu „ERFOLG s. r. o. - podpora pracovných miest. “ je zvýšenie zamestnanosti,
zníženie nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny
uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby
pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej a tútorskej činnosti
v spoločnosti ERFOLG s. r. o..
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk
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Formulár príkladov dobrej praxe
Názov projektu
ERFOLG s. r. o. - podpora pracovných miest.
Názov operačného programu
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 ; 312031T765
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
312030 - 3. Zamestnanosť, 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu
vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne
iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily , 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť,
zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko
kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Miesto realizácie projektu
Továrenská 6, 071 01 Michalovce, Košický kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu):
01.12.2019 – 31.7.2021
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného
príspevku)
93 076,65 € / 93 076,65 €
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,
telefón, fax, e-mail, webová stránka)
ERFOLG s. r. o., Kráľovský Chlmec, Hlavná 686/114, p. Katarína Világi Tkáčová,
katarina.tkacova@erfolg.sk, 0563210268
Ciele projektu
zvýšenie zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou
cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou
tvorby pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej a tútorskej činnosti v
spoločnosti ERFOLG s.r.o..
Cieľové skupiny
Cieľovú skupinu (CS) tvoria Uchádzači o zamestnanie (UoZ) a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
(ZUoZ)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk
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Stručný opis projektu
1. Ciele
Cieľ projektu „ERFOLG s. r. o. – podpora pracovných miest“ je zvýšenie zamestnanosti, zníženie
nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny uchádzačov o
zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby pracovných miest a ich
podpory intervenciou v podobe mentorskej a tútorskej činnosti v spoločnosti ERFOLG s.r.o..
Špecifické ciele:
1. Podpora zamestnanosti a zlepšenia prístupu k zamestnaniu osôb z CS UoZ
2. Podpora zamestnanosti a zlepšenia prístupu k zamestnaniu osôb z CS ZUoZ
3. Zlepšenie prístupu UoZ a ZUoZ k zamestnaniu, vrátane podpory ich začlenenia mentorskou
a tútorskou činnosťou
2.

Plánované aktivity

Hlavná aktivita projektu je Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce. Žiadateľ zrealizuje
aktivitu prostredníctvom konkrétnych činností, v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:
Časť 1 Vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ
Časť 2 Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s využitím mentorskej a tútorskej činnosti
Potreby CS (UoZ a ZUoZ) budú rámci projektu podpory 6 pracovných miest obsadených osobami z
cieľovej skupiny uchádzač o zamestnanie - 6, z toho znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie - 1.
Žiadateľ tieto osoby vyhľadá, vyberie a zaradí do pracovného pomeru minimálne na 12mesiacov,
ZUoZ minimálne na 18 mesiacov, pričom využije mentorskú a tútorskú činnosť na ich lepšie
zaradenie a uplatnenie na trhu práce. Počet účastníkov projektu, ktorí budú v čase odchodu
z projektu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní bude 6.
Výsledky projektu:
Prijímateľ začal realizáciu projektu 1.12.2019 spustením časti aktivity Vyhľadávanie a výber osôb z CS
UoZ a ZUoZ. Za účelom obsadenia pozícií inzeroval na portáli práce ISTP, spolupracoval s UPSVaR a
zrealizoval pracovné pohovory.
Na základe toho obsadil všetky, v projekte plánované pozície. Jedná sa o pozície "Administratívny
pracovník / administratívna pracovníčka v cestnej doprave", týchto 6 pozícií obsadil osobami z CS
UoZ, z toho 1 pozícia ZUoZ - k 7.1.2020 obsadil 3 pozície osobami z CS – účastníkmi projektu UoZ, 1
ZUoZ, k 1.2.2020 obsadil 2 pozície osobami z CS – účastníkmi projektu UoZ a k 1.9.2020 obsadil 1
pozíciu osobou z CS UoZ. V monitorovacom období došlo z rôznych dôvodov k preobsadeniu 4
pozícií. Prijímateľ tak celkovo v roku 2020 podporil až 10 osôb z cieľovej skupiny Uchádzači
o zamestnanie, z toho jednu osobu zo skupiny Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Prijímateľ
tiež obsadil pozície odborného personálu Tútor, Mentor 1, Mentor 2 a zabezpečil mentorskú a
tútorskú činnosť pre osoby z CS.
Projekt prebieha v súlade so Zmluvou o NFP a prijímateľ napĺňa ciele a merateľné ukazovatele
projektu.
Harmonogram realizácie projektu je 12/2019 – 7/2021.

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
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plánované aktivity
Prijímateľ v rámci publicity projektu:
-

označil miesto realizácie projektu plagátom A3 (budova, priestory),
vytvoril a uschoval fotodokumentáciu z realizácie hlavných aktivít projektu,
zabezpečil informovanosť všetkých účastníkov aktivít projektu o tom, že projekt je
spolufinancovaný z ESF z Operačného programu Ľudské zdroje
informoval regionálne médiá o pomoci, ktorú získal z ESF a prispeje tak k výmene skúseností
a šíreniu osvedčených postupov a zároveň aj k zviditeľneniu spoluúčasti EÚ pri realizácii
aktivít projektu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
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