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Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Opatrenie

Kód žiadosti o NFP

Identifikátor žiadosti o NFP

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu /
integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí 

Požadovaná výška NFP (EUR) 

Celkové výdavky projektu (EUR) 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Sektor

Žiadateľ

Názov projektu

Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych
služieb

Fond sociálneho rozvoja

verejný

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie

2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  s osobitným zreteľom na MRK
OP ZaSI NP 2012/2.1/04

 1 000 000,00

 1 000 000,00

846584

Programové obdobie 2007 - 2013

Dátum poslednej zmeny: 03.01.2013
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 Názov

 1. Identifikácia žiadateľa

  Fond sociálneho rozvoja
 Sídlo
 PSČ
    81455 Bratislava-Staré Mesto Špitálska 6
 Štát
 verejný súkromný   Slovenská republika Štátna rozpočtová organizáciaX
 IČO
  áno nie   30854687  2021846299 X  
 Internetová stránka
  www.fsr.gov.sk

 DIČ  IČ DPH Platca DPH

 Sektor  Právna forma

 Obec  Ulica  Číslo

 Titul pred menom  Meno  Priezvisko  Titul za menom

 Telefón (aj predvoľba)  E-mail
        

    

 2. Štatutárny orgán žiadateľa

 doc. PhDr. Mgr.  Alena  Bašistová  PhD.

 02/20462513  alena.basistova@fsr.gov.sk

 Titul pred menom  Meno  Priezvisko  Titul za menom

 Telefón (aj predvoľba)  E-mail

 

 Názov SK NACE

 3. Profil žiadateľa

   8411-Všeobecná verejná správa
 Kód SK NACE
  

 Dátum vzniku žiadateľa
 8411  01.04.2005
 Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
 posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

  51-250  Podvojné 

 Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP

 4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu

 Názov
 
 Sídlo
 PSČ  Obec  Ulica  Číslo

    

 Názov SK NACE
 

 Kód SK NACE  Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
 posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

    

 5. Kontaktná osoba pre projekt

 PSČ

 Štát

 Telefón (aj predvoľba)

 Obec

 Titul pred menom  Meno

 Ulica

 Funkcia

 E-mail

 Číslo

 Priezvisko  Titul za menom

 Kontaktná adresa
    

    

  

  

 Mgr. 

 814 55

 Slovenská republika

 02/20462531

 Bratislava-Staré Mesto

 Miroslava  Farárová 

 Špitálska

 riaditeľka odboru sociálnej inklúzie

 miroslava.fararova@fsr.gov.sk

 6
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 6. Partner(i) žiadateľa

áno nieX

 7. Projekt

  Názov projektu
Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

  Operačný program
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

  Kód výzvy   Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja
  mestských oblastí

OP ZaSI NP 2012/2.1/04
  Číslo prioritnej osi   Názov prioritnej osi
2712003 Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie

  Číslo opatrenia   Názov opatrenia
2712013 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom

rozvoja služieb starostlivosti  s osobitným zreteľom na MRK

  Prioritná téma
Podiel prioritnej témy z
celkových výdavkov
projektu v %

Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri
prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku

 100,00

  Forma financovania

Nenávratná dotácia

  Hospodárska činnosť
 Podiel hospodárskej
 činnosti z celkových
 výdavkov projektu v %

Neuplatňuje sa  100,00

  Územná oblasť

Neuplatňuje sa
  Umiestnenie pomoci
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

  8. Miesto realizácie projektu

 NUTS 2 Východné Slovensko

 NUTS 2 Západné Slovensko

 NUTS 2 Stredné Slovensko

 Okres

 Okres

 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 

 

 

 Obec

 Obec

 Obec

 Košický kraj

 Trenčiansky kraj

 Banskobystrický kraj

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?
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  8. Miesto realizácie projektu

 NUTS 2 Západné Slovensko

 NUTS 2 Východné Slovensko

 NUTS 2 Západné Slovensko

 Okres

 Okres

 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 

 

 

 Obec

 Obec

 Obec

 Nitriansky kraj

 Prešovský kraj

 Trnavský kraj

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Cieľ projektu  Väzba na príslušný cieľ opatrenia

  9. Ciele projektu

      Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb.

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity

 Špecifické ciele projektu  Väzba na príslušné aktivity opatrenia

    Vytvoriť základné podmienky na úspešný prechod z
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Naštartovať a podporiť proces deinštitucionalizácie
systému sociálnych služieb

Podpra deinštitucionalizácie služieb starostlivosti - príprava
zamestnancov na alternatívne služby podpory, program
prípravy klientov inštitucionálnej starostllivosti na život v
komunite
Podpora deinštitucionalízácie služieb starostlivosti - vytvorenie
systému poradenstva a monitoringu pilotných projektov,
hodnotenia výsledkov, koordinuácia partnerov vykonávajúcich
program deinštitucionalizácie, vrátane jeho inštitucionálneho
zabezpečenia

 10. Stručný popis projektu

 a) Východisková situácia
  V SR prevláda poskytovanie tradičných inštitucionálnych soc. služieb. SR sa zaviazala dodržiavať viacero ľudsko-
právnych medzinárodných dokumentov. V súčasnosti existuje reálne riziko vo vzťahu k plneniu podpísaných
medzinárodných záväzkov, najmä Dohovoru OSN o právach osôb so zdrav. postihnutím, a Európskej sociálnej charte.
EK odporúča členským krajinám, aby ŠF využili nie na rekonštrukciu existujúcich a stavbu nových zariadení, ale na ich
postupné zatváranie. Členské štáty majú pomocou disponibilných zdrojov EU vytvárať nové služby založené na
komunitnom princípe, čiže služby vytvorené a poskytované danou komunitou majú prioritne slúžiť pre jej členov, čím sa
zachovávajú ich prirodzené soc. vzťahy.
Vláda SR uznesením č. 761/2011 schválila Stratégiu deinštitucionalizácie systému soc. služieb a náhradnej starostlivosti
v SR, ktorá jasne deklaruje východiská, ciele, opatrenia a pozíciu SR v oblasti DI soc. služieb a náhradnej starostlivosti.
Jedným z opatrení je príprava NP podpory deinštitucionalizácie služieb starostlivosti. Príprava NP DI vychádza z úloh
Národného  akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme soc. služieb na roky 2012 –
2015.

 b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
  NP pilotne modeluje a overuje jednotný postup zásadných zmien prechodu z inštitucionálnej soc. starostlivosti na
komunitnú. Rieši dopad negat. vplyvov inštitucionalizácie vytvorením možnosti pre prechod klientov zariadení soc.
služieb do prirodz. prostredia komunity obce a umožní im plne a rovnoprávne sa začleniť do spoločnosti. Život v
komunite obce im otvorí nové možnosti pre osobnostný rozvoj a kvalitatívnu zmenu ich život. štýlu.
Zamestnanci verejných zariadení soc. služieb a VÚC získajú cenné skúsenosti, slúžiace ako príklady pre systémovú
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deinštitucionalizáciu v SR. Vznikne ľudský potenciál odborníkov pre širšie zavádzanie zmien po roku 2015.
Široká i odborná verejnosť získa v rámci NP prístup k informáciám o zmysle, priebehu a cieľoch procesu DI. Týmto budú
vytvorené podmienky nielen na podporu a prijatie aktivít uskutočnených v rámci NP, ale aj na pochopenie celého
procesu DI, ktorý bude prebiehať v nadväznosti na ukončenie NP.
Realizácia NP je tiež predpokladom čerpania fin. prostriedkov z ERDF. Zúčastnené subjekty z NP DI sú oprávnenými
žiadateľmi v rámci OP ROP, financovaného z ERDF, a poskytuje fin. prostriedky na  prípravu fyzického prostredia
konkrétnych zariadení.

 c) Spôsob realizácie projektu
  Pri realizácii bude vytvorená taká štruktúra NP, ktorá zabezpečí jednotné riešenie expertných otázok tak, aby všetky
zapojené zariadenia mali prístup k rovnakým informáciám. Zabezpečí sa jednotná supervízia a poradenstvo pre VÚC a
vybrané zariadenia soc. služieb v pilotnom procese DI.
NP vyhodnotí aktuálnu situáciu v poskytovaní soc. služieb a vedomostne pripraví personál a klientov vybraných
zariadení soc. služieb, spolu so zamestnancami VÚC na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
prostredníctvom vzdelávacích aktivít z viacerých oblastí. Na proces DI budú pripravené aj komunity, v ktorých bude
proces prebiehať a subjekty, ktoré sa ho zúčastnia prostredníctvom zapojenia do vzdel. procesu a poskytnutého
poradenstva.
Na základe priebehu a výsledkov NP sa spracujú dokumenty pre ďalšie pokračovanie procesu DI a zvýši sa
informovanosť odborníkov a širokej verejnosti o prebiehajúcom procese DI soc. služieb. Poskytovanie včasných a
dostatočných informácií bude motivovať k aktívnej podpore a spolupráci na procese DI v budúcom období. 
Realizácia bude organizačne a technicky zabezpečená FSR. Podstatnou časťou realizácie bude koordinácia expertov,
lektorov a špecialistov.

 d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
  Napriek snahe o humanizáciu soc. služieb, dosiahnuté zmeny v posledných rokoch neposunuli ťažisko pomoci a
starostlivosti výraznejšie v prospech občana – k napĺňaniu jeho práv, individ. potrieb a predpokladov pre nezávislý život v
integrovanom spol. plnoprávnych občanov. Súčasné zameranie sociálnej politiky EÚ, ako aj aktuálny vývoj medz.
ľudsko-právnej agendy zvýrazňuje potrebu zmeniť systém inštitucionálnej starostlivosti prevládajúci v podmienkach SR -
deinštitucionalizovať a transformovať ho na systém s prevahou služieb a opatrení poskytovaných v prirodzených
spoločenstvách. Keďže ide o komplexný proces, NP je súčasne previazaný aj s investičnými aktivitami budovania
nových komunitných služieb  pre osoby so zdrav. postihnutím a duš. poruchami, financ. z OP ROP.
FSR plní úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a
soc. začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a soc. vylúčenia. Ďalšími úlohami sú
podpora vytvárania inkluzívneho trhu práce, zlepšovania spol. postavenia a soc. začleňovania skupín obyvateľstva
ohrozených alebo postihnutých soc. vylúčením, podpora RP a rod. rovnosti

 e) Udržateľnosť výsledkov projektu
  Základnou podmienkou udržateľnosti výsledkov NP je dodržanie filozofie DI - opustenie pôvodného objektu a
premiestnenie všetkých obyvateľov do komunit. služieb. Od začiatku realizácie nebude možné obsadzovať uvoľnené
miesta novými klientmi. Nákladovosť nových komunit. služieb v období ich plného fungovania nebude vyššia ako sú
ekonomicky oprávnené náklady súčasných zariadení. Postupné premiestňovanie klientov z pobytového zariadenia do
jednotlivých domácností a komunitných služieb spôsobí, že v zariadeniach budú pracovať tradiční zamestnanci,
preškolení zamestnanci priameho kontaktu na nových pozíciách a súčasne aj noví zamestnanci, ktorí ich nahradia pri
asistencii klientom. 
Účasť vybraných (pilotných) zariadení soc. služieb na NP im vytvára možnosť predložiť v budúcnosti DOP, podporené z
ESF. Z dôvodu prechodného nárastu zamestnancov (a teda potreby fin. prostriedkov) bude mať každé zariadenie
špecifické potreby, ktoré sa nedajú konkrétne predvídať. Po dosiahnutí základného cieľa – premiestnenie klientov do
komunitných služieb – bude udržateľnosť závisieť od existencie podpornej siete, ktorá bude monitorovať dodržiavanie
štandardov kvality a ponúkať vzdelávanie pre zamestnancov

 11. Časový rámec realizácie projektu

 32 Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

 Názov aktivity
 Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

 Hlavné aktivity

 Začiatok
realizácie aktivity
(MM/RRRR)

 Ukončenie
realizácie aktivity
(MM/RRRR)

 A1-Vytvorenie a činnosť metod. tímu expertov a supervízorov pre odbornú
podporu aktivít projektu DI
A2-Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI
A3-Sumarizácia výsledkov procesu deinštitucionalizácie

01/2013

01/2013
03/2013

08/2015

08/2015
08/2015
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 Podporné aktivity
 Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

01/2013
01/2013

08/2015
08/2015

 
 Typ

 
 Názov

 Merná
 jednotka

 Východisková
 hodnota

 
 Rok

 Plánovaná
 hodnota  Rok

 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov

 výsledok

výsledok

výsledok

výsledok

výsledok

výsledok

dopad

dopad

dopad

dopad

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených
projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených
projektov - spolu
Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených
projektov - zdravotne
postihnuté osoby
Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených
projektov - ženy
Počet osôb vyškolených v
projekte
Počet vytvorených
monitorovacích systémov,
vypracovaných analýz,
výskumov, stratégií, hodnotení
v oblasti sociálnej inklúzie
Počet úspešne vyškolených
osôb
Počet úspešne vyškolených
osôb - muži
Počet úspešne vyškolených
osôb - ženy
Počet zamestnancov v
jednotlivých oblastiach
výkonov, ktorí absolvovali
projekty ďalšieho vzdelávania
zamerané na zvýšenie kvality
sociálnych služieb a SPO a SK
a iných opatrení sociálnej
inklúzie 

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    0,0000

    0,0000

    0,0000

    0,0000

    0,0000

    0,0000

    400,0000

    160,0000

    240,0000

    300,0000

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2015

2015

2015

2015

    325,0000

    750,0000

    450,0000

    425,0000

    400,0000

    8,0000

    400,0000

    160,0000

    240,0000

    300,0000

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2017

2017

2017

2017
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 Názov skupiny výdavkov

 Oprávnené
 výdavky
 (v EUR )

 Neoprávnené
 výdavky
 (v EUR )

 Celkové
 výdavky
 (v EUR )

 Podiel
 oprávnených
 výdavkov
 z celkových
 výdavkov
 projektu (v %)

 13. Rozpočet projektu (v EUR)

 610620 osobné náklady
 631001  Tuzemské cestovné náhrady
 633006  Všeobecný materiál
 634004  Prepravné a nájom dopravných
 637001  Školenia, kurzy, semináre, pora
 637003  Propagácia, reklama a inzerci
 637004  Všeobecné služby
 637007  Cestovné náhrady iným ako vla
 637011  Štúdie, expertízy, posudky
 637027  Odmeny zamestnancov mimop
 920 – Rezerva na nepredvídané výdavk
 Iné neoprávnené výdavky

   342 707,20
   21 750,00
   16 500,00

   7 000,00
   78 860,00

   8 000,00
   28 835,60
   30 300,00

   1 950,00
   463 676,20

    421,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

   342 707,20
   21 750,00
   16 500,00

   7 000,00
   78 860,00

   8 000,00
   28 835,60
   30 300,00

   1 950,00
   463 676,20

    421,00
    0,00

    34,27
    2,18
    1,65
    0,70
    7,89
    0,80
    2,88
    3,03
    0,20

    46,37
    0,04
    0,00

  1 000 000,00     0,00   1 000 000,00 Spolu     100,00
 Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS)
 pred predložením žiadosti o NFP

áno nie  

 Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (v EUR)

X

    0,00
  

 14. Zdroje financovania projektu:

 Celkové výdavky projektu (v EUR )
 Celkové oprávnené výdavky (v EUR )
 Celkové neoprávnené výdavky (v EUR )
 Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR )
 Intenzita pomoci (v %)
 Zdroje žiadateľa celkom (v EUR )
 Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR )
 Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR )

   1 000 000,00
   1 000 000,00
     0,00
   1 000 000,00
     100,00
     0,00
     0,00
    139 195,60

 A / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno,
   špecifikujte ako.

 15. Súlad s horizontálnymi prioritami

áno nie

 

X

 Typ  Názov  Merná
 jednotka

 Východisková
 hodnota

 Rok  Plánovaná
 hodnota

 Rok

       

NS TUR v časti Cesty a prostriedky na podporu priorít a dosiahnutia strat. cieľov TUR SR, konkrétne v bode 3.15, kladie
dôraz na vytváranie podmienok RP a plnej účasti na živote spoločnosti pre občanov so zdrav. postihnutím, spolu so
zlepšením kvality života staršej generácie.
Soc. služby komunitného typu  predstavujú vyšší, kvalitnejší stupeň poskytovania pomoci osobám odkázaným na pomoc
iných. Sú založené na širokej podpore odborníkov, príbuzných a priateľov pre osobu, ktorá sa napriek zdrav. postihnutiu
usiluje žiť svoj vlastný nezávislý život spolu s ostatnými členmi komunity. Jedným z cieľov NP je TUR soc. skupiny
obyvateľov so zdrav. postihnutím a duš. poruchou prostredníctvom komunitných soc. služieb, ktoré im umožnia
integráciu do spoločnosti. K tomu slúži systém vzdelávania zamestnancov, rovnako ako tréning prijímateľov služieb na
život v komunite.

 B / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj? Ak áno,
    špecifikujte ako.

X áno nie
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 Typ  Názov  Merná
 jednotka

 Východisková
 hodnota

 Rok  Plánovaná
 hodnota

 Rok

       výsledok

dopad

Počet osôb vyškolených v
projekte
Počet úspešne vyškolených
osôb

počet

počet

    0,0000

    400,0000

2013

2015

    400,0000

    400,0000

2015

2017

 C / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske
   komunity? Ak áno, špecifikujte ako.

áno X nie

 Typ  Názov  Merná
 jednotka

 Východisková
 hodnota

 Rok  Plánovaná
 hodnota

 Rok

       

NS rod. rovnosti na roky 2009–2013 (okruh 2.1) odporúča vytváranie podmienok pre identifikáciu rod. stereotypizácie v
oblasti ekonomickej, hospodárskej, sociálnej a ďalších, a oslabovať ich pôsobenie prostredníctvom prorodových
postupov a prístupov. Väčšina zariadení soc. služieb pre osoby so ZP nie je koedukovaná. Do NP budú vyberaní tak
muži a ženy, vzniknú koedukované komunitné služby. NP napĺňa aj ciele HP RP v oblasti zdrav. postihnutia - zníženie
špecifickej miery nezamest. ľudí so zdrav. postihnutím, zvýšenie počtu bezbarier. a bezpečných prístupov k verejnej,
sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre, prispôsobenie vzdelávania potrebám zdrav. postihnutých osôb z
hľadiska ich integrácie do zdravej populácie. Súčasťou NP je základný audit objektov a lokalít, vykonávaný z hľadiska
splnenia podmienok bezbariérového prístupu, resp. vhodnosti či možnosti takejto úpravy.

 D / Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno,
   špecifikujte ako.

X áno nie

 Typ  Názov  Merná
 jednotka

 Východisková
 hodnota

 Rok  Plánovaná
 hodnota

 Rok

       výsledok

výsledok

výsledok

dopad

dopad

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených
projektov - muži
Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených
projektov - zdravotne
postihnuté osoby
Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených
projektov - ženy
Počet úspešne vyškolených
osôb - muži
Počet úspešne vyškolených
osôb - ženy

počet

počet

počet

počet

počet

    0,0000

    0,0000

    0,0000

    160,0000

    240,0000

2013

2013

2013

2015

2015

    325,0000

    450,0000

    425,0000

    160,0000

    240,0000

2015

2015

2015

2017

2017
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P.č.  Názov prílohy

 16. Zoznam povinných príloh z žiadosti o NFP

 1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opis projektu vypracovaný podľa predlohy, ktorá je súčasťou výzvy 
Elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickými verziami:  a) vyplnenej Žiadosti o NFP   b)
vyplneného formuláru opisu projektu (príloha č. 1)   c) podrobného rozpočtu projektu, pričom rozpočet je
členený v prípade stavebných prác a služieb s tým súvisiacich až na úroveň položiek výkazu výmer, v prípade
dodávok tovarov a služieb na položky zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer, s detailným komentárom
Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy)
Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
podľa osobitného predpisu  za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov od
porušenia tohto zákazu.
Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3
mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, t.j.že žiadateľ nemá
podlžnosť voči štátnemu rozpočtu. 
Potvrdenie  miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nie staršie ako 3 mesiace
ku dňu predloženia ŽoNFP
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 17. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
 
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,

- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal
nenávratnú finančnú pomoc,

- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,

- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS,

- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a
skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák.
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného
operačného programu.

 Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):
 doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová , PhD.

 Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov): 

 Dátum podpisu: 
 Miesto podpisu: Bratislava

04.01.2013
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 18. Špecifické polia

 Skupina polí
Názov pola Hodnota pola

 Skupina polí
Názov pola Hodnota pola

 

 


