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Rezort práce opäť spustí opatrenie 3B pre zamestnávateľov
Vláda SR dnes 22. decembra 2021 schválila návrh ministra Milana Krajniaka na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Vzhľadom na zavádzanie
prísnejších opatrení, ktoré majú výrazný vplyv na udržanie zamestnanosti najmä v sektore gastra, hotelierstva a služieb, opätovne spúšťame opatrenie 3B za mesiac
december 2021. O príspevok budú môcť žiadať všetci záujemcovia, bez ohľadu na to, v akom segmente podnikajú.
 
Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a ktorým klesli tržby o viac ako 40%, budú môcť žiadať za december 2021 o príspevky Prvej pomoci aj z
opatrenia 3B. V závislosti od poklesu tržieb tak budú môcť dostať na jedného zamestnanca od 450 eur do 810 eur.

pokles tržieb (kategórie) december 2021 

od 40,00 - 59,99 % 450,- eur

od 60,00 - 79,99 % 630,- eur

od 80 % a viac 810,- eur

Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za október a november. Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac október môžu svoje
žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 31. decembra 2021 (uplatňuje sa Prvá pomoc). Žiadosti a výkazy za mesiac november je možné podávať do
konca januára 2022 (uplatňuje sa Prvá pomoc +).

Tab.: Stav projektu „Prvá pomoc“ k 20. decembru 2021 
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