
PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Rozvoj odborných zručností zamestnancov spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s.Názov projektu:

312031S258Kód projektu:

NFP312030S258Kód ŽoNFP:

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312030 - 3. Zamestnanosť

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Oblasť intervencie: 102 - Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a
osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, a to aj prostredníctvom miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti a
podpory mobility pracovnej sily

Hospodárska činnosť: 10 - Elektrina, plyn, para, teplá voda a studený vzduch
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK2102000000002758832053 Všeobecná úverová banka, a.s. 2.8.2019 31.12.2023

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK4302000000002672104151 Všeobecná úverová banka, a.s. 2.8.2019 31.12.2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj Vranov nad Topľou Hencovce1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

zamestnanci1.

Aktivity projektu5.
13Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12.2019Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2020Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: BUKÓZA ENERGO, A.S. 43806643Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít:

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

43806643BUKÓZA ENERGO, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

3831203002 - Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie
na zmenené podmienky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností
zamestnancov

0

Merateľný ukazovateľ: Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším
sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0107 Merná jednotka: počet

43806643BUKÓZA ENERGO, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

3831203002 - Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie
na zmenené podmienky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností
zamestnancov

25

Merateľný ukazovateľ: Osoby vo veku nad 50 rokov

Celková cieľová hodnota: 25,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0109 Merná jednotka: počet

43806643BUKÓZA ENERGO, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

3831203002 - Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie
na zmenené podmienky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností
zamestnancov

0

Merateľný ukazovateľ: Účastníci, ktorí si udržali pracovné miesto šesť
mesiacov po odchode

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0635 Merná jednotka: počet
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43806643BUKÓZA ENERGO, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

3831203002 - Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie
na zmenené podmienky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností
zamestnancov

94

Merateľný ukazovateľ: Účastníci, ktorí úspešne absolvovali
vzdelávanie/odbornú prípravu

Celková cieľová hodnota: 94,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0640 Merná jednotka: počet

43806643BUKÓZA ENERGO, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

3831203002 - Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie
na zmenené podmienky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností
zamestnancov

0

Merateľný ukazovateľ: Účastníci, ktorí využili príspevok na
založenie/udržanie pracovného miesta vrátane
samostatnej zárobkovej činnosti a sú v čase
odchodu zamestnaní, a to aj samostatne
zárobkovo činní Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0641 Merná jednotka: počet

43806643BUKÓZA ENERGO, A.S.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane
podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

3831203002 - Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie
na zmenené podmienky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností
zamestnancov

94

Merateľný ukazovateľ: Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo
činných osôb

Celková cieľová hodnota: 94,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0683 Merná jednotka: počet
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0107 Osoby so základným (ISCED 1) alebo
nižším sekundárnym (ISCED 2)
vzdelaním

počet 0,0000 Nie PraN Súčet

P0109 Osoby vo veku nad 50 rokov počet 25,0000 Nie PraN Súčet

P0635 Účastníci, ktorí si udržali pracovné
miesto šesť mesiacov po odchode

počet 0,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0640 Účastníci, ktorí úspešne absolvovali
vzdelávanie/odbornú prípravu

počet 94,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0641 Účastníci, ktorí využili príspevok na
založenie/udržanie pracovného
miesta vrátane samostatnej
zárobkovej činnosti a sú v čase
odchodu zamestnaní, a to aj
samostatne zárobkovo činní

počet 0,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0683 Zamestnané osoby vrátane
samostatne zárobkovo činných osôb

počet 94,0000 Nie PraN, UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: BUKÓZA ENERGO, A.S. 43806643Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
BUKÓZA ENERGO, A.S.Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 91 431,69 €

43806643Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu
zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej
zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Konkrétny cieľ: 91 431,69 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 3831203002 - Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané
alebo avizované prispôsobenie na zmenené podmienky

91 431,69 €

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 78 698,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - 521 - Mzdové výdavky Projekt 78 698,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe
nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

6 186,02 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - 902 - Paušálna sadzba na
nepriame výdavky určené na základe
nákladov na zamestnancov
(nariadenie 1303/2013,čl.68 ods.
1ppís.b)

Projekt 6 186,02 €

Skupina výdavku: 1.3 - 905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania 6 547,67 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - 905- Ostatné spôsoby
paušálneho financovania

Projekt 6 547,67 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 383S25800002 - Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností
zamestnancov

91 431,69 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu
zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej
zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 312S258P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa
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8.3  Zazmluvnená výška NFP

91 431,69 €Celková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

100,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

91 431,69 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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