Často kladené otázky k výzve LDI02 (FAQ)

1. Otázka: Vo výzve je uvedené: „podporené budú najmä projekty, do ktorých je zapojená MRK
(marginalizovaná rómska komunita) nachádzajúca sa v jednom z najmenej rozvinutých
okresov. Mesto XY nepatri do zoznamu týchto okresov. Môžeme podať žiadosť alebo nie?
Resp. môžeme uspieť, aj keď nie sme v tomto zozname?
Odpoveď: Projekty, do ktorých je zapojená MRK nachádzajúca sa v jednom z najmenej
rozvinutých okresov, budú pri hodnotení uprednostnené. Vašu žiadosť môžete podať a môžete
uspieť i keď Mesto XY nepatrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, váš projekt však musí
zahŕňať založenie a/alebo podporu aspoň jedného existujúceho centra služieb v
marginalizovanej rómskej komunite (MRK).
2. Otázka: Je podmienkou, aby organizácia uchádzajúca sa o grant v rámci projektu vytvorila
partnerstvo? Ak je podmienkou projektu vytvorenie partnerstva, je toto partnerstvo nutné
uzatvoriť s organizáciou z Nórskeho kráľovstva?
Odpoveď : Vo výzve LDI02 nie je podmienkou, aby organizácia uchádzajúca sa o grant vytvorila
partnerstvo.
3. Otázka: Vo výzve je uvedené, že sa očakáva, že s každými 100 000 Eurami projektového grantu
sa vytvorí 1 pracovné miesto pre Rómov. Znamená to, že máme zamestnať na plný úväzok
aspoň jedného človeka rómskej národnosti na každých 100 000 Eur? Postačil by čiastočný
úväzok alebo ako presne je to mienene?
Odpoveď : Ide o očakávanie správcu programu v rámci celej výzvy. Uvedené nie je podmienka,
avšak je to súčasťou výberových kritérií, za ktoré je možné získať vyšší počet bodov. Uvedené
je jedno stále pracovné miesto pre človeka rómskej národnosti, myslí sa tým miesto na trvalý
pracovný pomer (nie napr. na dohodu o vykonaní práce).

4. Otázka: Vo výzve sa uvádza, že s každými 100 000 € projektového grantu by sa malo vytvoriť 1
stále pracovné miesto pre Rómov, aká je udržateľnosť takéhoto vytvoreného pracovného
miesta po ukončení projektu?
Odpoveď: Doba udržateľnosti projektu sú 3 roky, v prípade že do projektu budú zahrnuté
investičné výdavky (náklady na infraštruktúru) alebo bude udelená výnimka správcom
programu týkajúca sa nákupu zariadenia a za oprávnený výdavok bude uznaná celková vstupná
cena zariadenia, sa doba udržateľnosti predlžuje na 5 rokov. Udržateľnosť vytvoreného
pracovného miesta (výsledkov projektu) po ukončení projektu je teda 3 alebo 5 rokov.

5. Otázka: Je možné v projekte žiadať právnu pomoc na účely vysporiadania vlastníckych práv k
pozemkom pod Rómskou osadou? Pozemky s rodinnými domami zostali po predkoch
neprededené.
Odpoveď: Áno, právnu pomoc za účelom vysporiadania pozemkov v Rómskej osade je možné
považovať za oprávnenú aktivitu. Uvedené súvisí s oprávnenými aktivitami: poradenské
služby na právne služby súvisiace s vlastníckymi právami, zabezpečenie stability bývania a
prevencie straty bývania.
6. Otázka: Kľúčovým problémom obce je absentujúca možnosť stredného odborného
vzdelávania v odboroch s tradíciou a s možnosťami uplatnenia sa na regionálnom pracovnom
trhu. Stredné odborné školy XY sú ochotné zriadiť v obci svoje alokované pracoviská, ak pre
nich obec vytvorí vhodné priestorové a materiálno - technické podmienky. Je vybudovanie
takých vzdelávacích kapacít vhodná činnosť v rámci výzvy LDI02?
Odpoveď: Áno, zriadenie alokovaných pracovísk stredných odborných škôl by mohlo byť
oprávnenou aktivitou (za predpokladu splnenia ďalších podmienok oprávnenosti uvedených
vo výzve), pretože súvisí s aktiváciou trhu práce a je to jedna z možností ako zvýšiť
zamestnanosť ľudí žijúcich v MRK.
7. Otázka: Môžeme v rámci projektu vybudovať servisné centrá poskytujúce kurzy v oblasti
zamestnanosti. Kurzy by slúžili všetkým záujemcov z radov Rómov aj Nerómov. Výsledkom
by boli nadobudnuté zručnosti a zvýšené predpoklady uplatnenia sa na trhu práce, avšak bez
obdŕžania výučných listov od akreditovaných stredných odborných škôl.
Odpoveď: Áno, uvedené je považované za oprávnenú aktivitu pre rozvoj zručnosti Rómov
a znižovanie rozdielov medzi Rómami a Nerómami.
8. Otázka: Chceli by sme sa informovať, či je možné, aby sa jeden žiadateľ zapojil do oboch
výziev LDI01 a LDI02 s rozdielnymi aktivitami a predmetom projektu.
Odpoveď : Áno, je možné, aby sa jeden žiadateľ zapojil do oboch výziev, či už ako žiadateľ
alebo projektový partner.
9. Otázka: Podľa textu výzvy sa projektová dokumentácia ani stavebné povolenie nepredkladá,
sú výdavky na projektovú dokumentáciu oprávneným výdavkom v rámci projektu?
Odpoveď: Výdavky sú oprávnené od dátumu rozhodnutia Správcu programu o pridelení grantu
(ak projektová zmluva neuvádza inak). Projektová dokumentácia môže byť oprávneným
výdavkom len ak bude vypracovaná a uhradená až po tomto dátume. Stavebné povolenie
môže byť predložené aj v neskoršej fáze implementácie projektu, avšak v prípade jeho
predloženia spolu so žiadosťou o projekt môžete získať dodatočné body pri vecnom hodnotení.

10. Otázka: Chceli by sme sa informovať, či je možné sa zapojiť do výzvy s projektom výstavby
„komunitného centra“ na podporu komunitných a sociálnych služieb.
Odpoveď: v texte výzvy LDI02, v časti 1 Ďalšie podmienky je uvedené, že projekty musia
zahŕňať založenie a/alebo podporu aspoň jedného existujúceho centra služieb v
marginalizovanej rómskej komunite (MRK), pričom centrum služieb znamená zariadenie alebo
súbor zariadení, v ktorých sa budú poskytovať služby pre Rómov, čo komunitné centrum spĺňa.

11. Otázka: Musí byť neformálne vzdelávanie poskytované v rámci projektu akreditované?
Odpoveď: Podmienka akreditácie neformálneho vzdelávanie nie je vo výzve stanovená.
Neformálne vzdelávanie nemusí byť akreditované, ak si to nevyžaduje legislatíva SR. V súlade
s dotazníkom k výzve LDI02 (príloha 3), bod g) ak projekt zahŕňa neformálne vzdelávanie,
správca programu môže požadovať, aby bol daný kurz akreditovaný v súlade s relevantnou
legislatívou.
V takom
prípade
bude
uvedená
požiadavka
komunikovaná
s prijímateľom/žiadateľom.

12. Otázka: Vo výzve LDI02 je uvedená podmienka "Projekty musia zahŕňať založenie a/alebo
podporu aspoň jedného existujúceho centra služieb6 v marginalizovanej rómskej komunite
(MRK)7", pričom poznámka pod čiarou č. 7 hovorí, že "Na účely tejto výzvy je marginalizovanou
rómskou komunitou komunita (koncentrácia) uvedená v Atlase rómskych komunít, či už vo
verzii z roku 2013, alebo v jej novšej verzii z roku 2019." Ako sa to prosím myslí? Čo to znamená
založenia a/alebo podpora centra služieb v marginalizovanej rómskej komunite? Že
investícia (výstavba/rekonštrukcia) musí byť realizovaná priamo v komunite alebo je možné to
chápať, že projekt má byť pre nejakú komunitu, t. j. napojený prostredníctvom cieľovej
skupiny, aktivít a personálneho zapojenia na nejakú komunitu?
Odpoveď: Projekty musia zahŕňať založenie a/alebo podporu aspoň jedného existujúceho
centra služieb v marginalizovanej rómskej komunite (Marginalizovaná rómska komunita je
komunita uvedená v Atlase rómskych komunít z roku 2013 alebo z roku 2019). Môžete založiť
alebo podporiť aj viaceré centrá služieb v rámci projektu, avšak aspoň jedno centrum musí byť
založené alebo podporované priamo v MRK. Môžete tiež podporiť už existujúce centrum
služieb v MRK.
Analogicky podľa výberových kritérií by takéto centrum nemalo byť ďalej ako v okruhu približne
1 km (10 minút chôdze) od marginalizovanej rómskej komunity.

