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Príloha č. 1-2 Formuláru ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2 /01

Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP

Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP je pomôckou pre žiadateľov, ktorí si prostredníctvom neho môžu overiť úplnosť predloženej žiadosti o NFP podľa relevantnosti podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve. Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP žiadatelia nezasielajú Poskytovateľovi.

Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP

Kontrolná otázka

Formálna stránka žiadosti 
o NFP
Žiadosť o NFP spĺňa nasledovné náležitosti:


všetky relevantné časti žiadosti o NFP sú vyplnené v ITMS2014+


žiadosť o NFP bola odoslaná prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+


je doložený 1x originál žiadosti o NFP totožný so žiadosťou o NFP v ITMS2014+ (v prípade písomného predloženia ŽoNFP)


je doložená 1x kópia žiadosti o NFP totožná s originálom žiadosti o NFP (v prípade písomného predloženia ŽoNFP)


originál a kópia žiadosti o NFP sú osobitne zviazané v jednom celku v pevnej väzbe, napr. hrebeňovej (v prípade písomného predloženia ŽoNFP)


originál žiadosti o NFP a relevantné prílohy sú podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa o NFP, príp. splnomocnencom a k podpisu opatrené pečiatkou (platí, ak žiadateľ o NFP disponuje pečiatkou, resp. má povinnosť pečiatku používať) (v prípade písomného predloženia ŽoNFP)


Formulár ŽoNFP totožný so žiadosťou o NFP v ITMS2014+ je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa (štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou, ak relevantné) (v prípade elektronického predloženia ŽoNFP)

Prílohy k žiadosti o NFP
K žiadosti o NFP sú nahraté do ITMS2014+ prílohy, ktoré sú zhodné s originálmi týchto príloh v listinnej forme. V prípade, ak sa niektorá z príloh na žiadateľa nevzťahuje, v súlade s výzvou (časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku) musí žiadateľ predložiť Čestné prehlásenie žiadateľa o NFP o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa).



Plnomocenstvo na podpis ŽoNFP a príloh (ak relevantné)


Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu žiadosti o NFP alebo nahratá informácia do ITMS2014+ cez funkčnú integráciu

Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).


Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP

Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).


Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP

Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).


Potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, že žiadateľ nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP (ak relevantné) alebo nahratá informácia do ITMS2014+ cez funčknú integráciu

Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).


Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia ani vymáhacie konanie (ak relevantné)

Pozn.: Žiadateľ deklaruje splnenie podmienky poskytnutia príspevku v rámci Čestného vyhlásenia žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).


Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom 

Pozn.: Žiadateľ deklaruje splnenie podmienky poskytnutia príspevku v rámci Čestného vyhlásenia žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).


Formulár rozpočtu projektu 


Finančná spôsobilosť spolufinancovania projektu žiadateľom (relevantné v prípade subjektov s povinným spolufinancovaním) preukazovaná dokladmi o zabezpečení spolufinancovania, nie staršími ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, napr. výpis z bankového účtu (internetbanking), resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov alebo úverová zmluva alebo uznesenie zastupiteľstva (subjekty územnej samosprávy) alebo vyhlásenie štatutárneho orgánu (subjekty štátnej správy), prípadne aj úverový prísľub banky; nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP

	
	Výpis z registra trestov žiadateľa, štatutárneho orgánu, všetkých členov štatutárneho orgánu, prokuristu/ov a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP preukazujúci že tieto osoby neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe; nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP (ak relevantné)


Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).

	



	
	Výpis z registra trestov preukazujúci splnenie podmienky poskytnutia príspevku, že žiadateľ ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu (ak relevantné)

Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).

	
	Doplňujúce informácie k častí 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (príloha č. 8 výzvy)

	
	Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
Čestné vyhlásenie, že sa na žiadateľa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora nevzťahuje s odôvodnením a dokladmi preukazujúcimi túto skutočnosť (ak relevantné)


Pozn.: Žiadateľ deklaruje splnenie podmienky poskytnutia príspevku v rámci Čestného vyhlásenia žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).

	
	Podmienka, že žiadateľ nie je v konflikte záujmov

Pozn.: Žiadateľ deklaruje splnenie podmienky poskytnutia príspevku v rámci Čestného vyhlásenia žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).

	
	Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis ako doklad preukazujúci nepresiahnutie maximálnej výšky pomoci v prípade poskytovania pomoci de minimis (príloha č. 9 výzvy)



Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP alebo nahratá informácia do ITMS2014+ cez funkčnú integráciu

Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestného vyhlásenia žiadateľa (bod 15 ŽoNFP).

	
	Súhlas s konaním nad rámec ustanovení § 47 a § 48 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s konaním podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Príloha č. 4 Príručky pre žiadateľa)



Preukázanie zabezpečenia kvalitatívnej stránky vykonávaných činností v rámci projektu, ktorých výdavky nie sú hradené formou paušálu, ktoré sú s prijímateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu   
štruktúrovaný životopis s uvedením overiteľných referencií (formát – Príloha č. 3 Príručky pre žiadateľa)
	kópia dokladu o získanom vzdelaní (napr. diplom),

Pozn.: Preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP). a preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku sa vykoná až počas realizácie projektu pri predložení žiadosti o platbu.


Preukázanie, že zamestnávateľ disponuje zamestnancami na riadenie projektu, ak žiadateľ bude uplatňovať výdavky na  riadenie projektu vo výške 8,32%  
Pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, resp. služobná zmluva
Poverenie na zastupovanie organizácie (Príloha č. 12 výzvy)


Pozn.: V čase podania žiadosti o NFP postačuje Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 15 ŽoNFP)..



Obal žiadosti o NFP
Obal žiadosti o NFP v prípade písomného predloženia obsahuje tieto údaje:


	názov a adresa žiadateľa



	názov projektu



	názov a adresa Poskytovateľa: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55  Bratislava



	názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje



	kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01



	nápis: „Žiadosť o NFP“ a „NEOTVÁRAŤ“




