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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok ( ďalej len „správa“) sa pripravuje, schvaľuje a zverejňuje na základe 

Uznesenia vlády SR č. 449/2007 – Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich 

z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom 

záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové 

obdobie 2007 – 2013. 

Predmetom správy je zhodnotenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04, 

vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja. 

Cieľom správy je podanie podrobných informácií o samotnej výzve, 

žiadateľoch, prijatých projektoch a hodnotiacom procese. Správa obsahuje štatistické 

informácie o priebehu výzvy, informácie o žiadateľoch a predložených projektoch, 

zabezpečení informovanosti verejnosti, vyskytujúcich sa problémov v priebehu 

vyhlásenia výzvy a predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len 

„žiadosť o NFP“). Obsahom správy sú aj informácie o procese, priebehu 

a výsledkoch formálnej kontroly a odborného hodnotenia, výberu žiadostí o NFP 

a zhodnotenie efektu v rámci opatrenia Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

       Výzva bola vyhlásená 20.10.2009 ako časovo ohraničená. Termín uzávierky 

výzvy bol 21.12.2009. V rámci výzvy sa na určité skupiny žiadateľov vzťahovala 

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma DM č. 3/2009) 

a Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas 

trvania finančnej a hospodárskej krízy. Na základe „Oznámenie Komisie (2009/C 

16/01) - Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 

prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy a Schémy 

pomoci pre dočasné poskytovanie štátnej pomoci v Slovenskej republike počas 

trvania finančnej a hospodárskej krízy mohol byť za určených podmienok maximálny 

limit pomoci zvýšený na sumu 500.000,- €. Toto zvýšenie bolo uplatňované 

do 31.12.2010. Alokácia na predmetnú výzvu bola 10 936 500,- EUR.  



                                                  

                                                                                                                        
 
1.1 CIEĽ  VYHLÁSENEJ VÝZVY:   

 

Cieľom výzvy bola podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh 

práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným 

zreteľom na marginalizované rómske komunity a zvyšovanie možnosti prístupu na trh 

práce pre všetky skupiny obyvateľstva pri podpore všetkých ľudských zdrojov 

ohrozených vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce, ako aj podnikov ktoré 

vytvárajú pracovné miesta  týmto osobám v súlade s rámcovou aktivitou opatrenia. 

 

1.2 OPRÁVNENÉ AKTIVITY  

 

Rámcová aktivita 2.2.2: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane 

projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín. 

 Podaktivity nemohli byť kombinované s aktivitami vymedzenými 

a podporovanými podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nemohli byť 

poskytované uchádzačom o zamestnanie.  

 

1.3 OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04 boli:  

1) Žiadatelia, nepodliehajúci pravidlám pomoci de m inimis:  

  ● štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

  ● obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov; 



                                                  

                                                                                                                        
 
  ● združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov; 

  ● VÚC a úrady samosprávneho kraja , zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch); 

  ● inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie; 

  ● občianske združenia v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

znení neskorších predpisov; 

  ● školy, vzdelávacie inštitúcie  pri splnení podmienok, že činnosti ktoré bude škola 

alebo vzdelávacie zariadenie vykonávať podľa predmetu svojej činnosti, v rámci 

aktivít vymedzených v tejto výzve, nie sú súčasťou ich podnikateľskej činnosti podľa 

§ 2 zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.; 

  ● nadácie založené v súlade so zákonom č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách a o zmene 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré majú v svojom štatúte 

uvedený predmet činnosti, ktorý korešponduje s cieľmi daného opatrenia OP ZaSI. 

  ● neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o 

neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov; 

  ● Slovenský Červený kríž. 

2) Žiadatelia, podliehajúci pravidlám pomoci de min imis:  

Zamestnávatelia (pozri schému pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, 

schéma DM č. 3/2009, príloha výzvy č. 5) ktorými na účely tejto výzvy sú: 

  ● fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 

Obchodného zákonníka; 



                                                  

                                                                                                                        
 
  ● záujmové združenia právnických osôb, založené podľa § 20 písm. f) Občianskeho 

zákonníka. 

 

1.4 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

� obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít; 

� osoby závislé na drogách, alkohole a inak závislé, vrátane abstinujúcich; 

� nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, 

s problémami čítania, písania a počítania; 

� rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 

dochádzky; 

� občania so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím; 

� občania s nepriaznivým zdravotným stavom; 

� občania po výkone trestu odňatia slobody; 

� mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej 

starostlivosti; 

� ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené. 

 

1.5 MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ 

Konvergencia. V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov: 

  ● Trnavský, 

  ● Trenčiansky, 

  ● Nitriansky, 

  ● Žilinský, 

  ● Banskobystrický, 

  ● Prešovský; 

  ● Košický. 

 

1.6 DĹŽKA TRVANIA REALIZÁCIE PROJEKTU  

Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 12 mesiacov.  



                                                  

                                                                                                                        
 
Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od za čatia 

realizácie projektu . 

 

1.7 FINANCOVANIE  

Alokácia finan čných prostriedkov v rámci tejto výzvy:   10 936 500,00 € 

Výška pomoci: 

Minimálna výška pomoci na jeden projekt:   70 000,00 € 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 348 000,00 € 
 
 
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavk ov na projekt:  

I. Organizácie štátnej správy 
 
A. Spolufinancovanie z ESF:   85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 15 % 

Spolu 100 % 

 
II. Iné subjekty verejnej správy, VÚC, obce 
 
A. Spolufinancovanie z ESF:   85 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 % 

C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa:   5 % 

Spolu 100 % 

 

III. Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (vrá tane mimovládnych 
organizácií) 
 
A. Spolufinancovanie z ESF:   80,75 % 

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25% 

C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa:    5 % 

Spolu 100 % 

 IV. Žiadatelia podliehajúci pravidlám pomoci pod ľa schémy de minimis  (príloha 

č. 5 výzvy) 



                                                  

                                                                                                                        
 

Konkrétna výška spolufinancovania bola vymedzená v časti J. Výška pomoci 

Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma DM č. 3/2009) 

a v znení Dodatku č.2 z 26. augusta 2009 a závisí od špecifikácie cieľových skupín 

zapojených do realizácie aktivít projektu. 

Krížové financovanie  

V rámci tejto výzvy maximálny limit pre výdavky na realizáciu projektu, 

na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja bol stanovený 

na 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu. 

 

2. HODNOTIACI PROCES 

       

Vyhlásenie výzvy 20.10.2009 
Predkladanie ŽoNFP od  20.10.2009 
Uzávierka výzvy  21.12.2009  
Posudzované časové obdobie 
výzvy  20.10.2009 - 21.12.2009 

Kontrola formálnej správnosti  
žiadosti 22.12.2009 - 12.2. 2010 

Odborné hodnotenie  15.02.2010 - 18.02.2010 
Výberová komisia 26.02.2010 a 12.03.2010 
Schválenie správy z overenia 
postupov hodnotiaceho procesu 
a pokyn k zazmluvňovaniu 

24.03.2010 

Proces zazmluvňovania Apríl 2010 – September 2010 
 

Celkovo bolo prijatých 129 žiadostí o NFP. Pred každou fázou hodnotiaceho 

procesu boli preškolení pracovníci, odborní hodnotitelia aj členovia výberovej 

komisie.  

 

2.1  Kontrola formálnej správnosti žiadostí  
 



                                                  

                                                                                                                        
 

Kontrola formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

pre výzvu  OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 bola vykonaná v období od 22. decembra 

2009 do 12. februára 2010.  

Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP bola vykonaná u všetkých 129  

žiadostí o NFP, z ktorých  48 žiadostí o NFP  nesplnilo kritéria úplnosti žiadosti 

o NFP a boli vylúčené z ďalšieho procesu hodnotenia ihneď po vykonaní kontroly 

formálnej správnosti žiadostí o NFP. Žiadosti o NFP celkovo v počte 81, ktoré splnili 

podmienky kontroly formálnej správnosti boli následne hodnotené odbornými 

hodnotiteľmi.  

Z celkového počtu 129 prijatých žiadosti o NFP bola pri 35 žiadostiach využitá 

možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľov. 

Najčastejšie bolo požadované doplnenie dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu 

žiadateľa (doklad o predelení IČO) nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

ŽoNFP a účtovnej závierky za posledné ukončené účtovné obdobie.  

48 žiadostí o NFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti. Z ďalšieho 

procesu schvaľovania ŽoNFP boli žiadatelia vyradení napríklad z dôvodu uvádzania 

nesprávnych merateľných ukazovateľov, neoprávnených cieľových skupín, 

neoprávnených aktivít, chýbajúcich komentárov k rozpočtu, kópie žiadosti o NFP 

neboli totožné s originálom žiadosti o NFP. 

 

Tabuľka 1:  

Súhrnné informácie o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom 
kontroly formálnej správnosti 
 
Celkový počet žiadostí 
o NFP 

Celkové výdavky žiadostí o 
NFP 

Celková požadovaná výška 
NFP 

129 34 511 352,82  € 32 683 421,461  € 

 

 

 

                                                 
1 ITMS vykazuje sumu 34490548,53 € 
 



                                                  

                                                                                                                        
 
Tabuľka 2:  

Súhrnné výsledky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP 

Počet žiadostí o NFP, 
ktoré splnili podmienky 
kontroly formálnej 
správnosti a ktoré sú 
postúpené do fázy 
odborného hodnotenia 
žiadostí o NFP 

81 

z toho počet žiadostí 
o NFP u ktorých bola 
využitá možnosť 
doplnenia chýbajúcich 
náležitostí 

35 

Počet žiadostí o NFP, 
ktoré nesplnili podmienky 
kontroly formálnej 
správnosti 

48 

z toho počet žiadostí o 
NFP, ktoré nesplnili 
kritériá oprávnenosti 

34 

z toho počet žiadostí o 
NFP, ktoré nesplnili 
kritériá úplnosti2  

27 

 

 

2.2 Odborné hodnotenie žiadostí  

 

Posudzované časové 
obdobie výzvy3 

Od Do 

20. 10. 2009 21. 12. 2009 

 

Termín začatia 
odborného hodnotenia 
žiadostí o NFP 

15.02.2010 
Termín ukončenia 
odborného hodnotenia 
žiadostí o NFP 

18.02.2010 

 

Tabuľka 3:  

Súhrnné výsledky odborného hodnotenia žiadostí o NFP 

Počet žiadostí o NFP, 
ktoré boli predmetom 
odborného hodnotenia 

Počet žiadostí o NFP, 
ktoré dosiahli aspoň 
minimálny stanovený 
počet bodov 

Počet žiadostí o NFP, 
ktoré nedosiahli minimálny 
stanovený počet bodov 

81 46 35 

                                                 
2 vrátane tých žiadostí o NFP, ktoré neboli úplne doplnené na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 
 



                                                  

                                                                                                                        
 
 V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia 

pre schválenie v hodnotiacich hárkoch.  Každá žiadosť musela dosiahnuť minimálne 

60 % z počtu celkových bodov, pričom v rámci každého kritéria hodnotenia, 

minimálne 50 % podiel z počtu dosiahnuteľných bodov v rámci každej skupiny 

hodnotiacich kritérií (ktorých bolo päť). 46 žiadostí o NFP splnilo požiadavku 

hodnotenia projektov a dosiahlo minimálne stanovený celkový počet bodov vo výške 

60 % a celkový stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií 

vo výške 50 % pre každú skupinu hodnotiacich kritérií. 

35 žiadostí o NFP nesplnilo stanovený celkový počet bodov, resp. nesplnilo hranicu 

získania 50 % bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií. Tieto žiadosti boli 

odbornými hodnotiteľmi navrhnuténa neschválenie. 

  Celková  navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre žiadosti o NFP  podaných 

v rámci výzvy OP ZaSI -  FSR - 2009/2.2/04 bola 10 771 574,69 EUR. 

 

2.3 Výber žiadostí o NFP 
 

Výberová komisia pre výber žiadostí zasadala opakovane.  

Prvé zasadnutie výberovej komisie sa uskutočnilo 26. 02. 2010. Na tomto zasadnutí 

Výberová komisia nebola uznášaniaschopná. 

Zasadnutie komisie č. 2 sa konalo a bolo ukončené 12. 03. 2010. V rámci rokovania 

bolo celkom posúdených z predmetnej výzvy 81 žiadostí o NFP a prešli kontrolou 

formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne boli 

hodnotené  hodnotiteľmi v termíne od 15.02.2010 - 18.02.2010. 

 

Po prerokovaní Súhrnnej správy z odborného hodnotenia Výberová komisia prijala 

uznesenie, ktorým schválila hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom 

jednohlasne:  

- poskytnutie NFP  v celkovej výške 10 771 574,69  EUR 

- schváliť jednotlivé ŽoNFP v takej výške ako navrhli odborní hodnotitelia, 



                                                  

                                                                                                                        
 

- neschváliť 37 ŽoNFP z toho 2 ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov alokovaných na výzvu a  35 ŽoNFP z dôvodu nedosiahnutia 

minimálneho stanoveného počtu bodov. 

  

V rámci výzvy OP ZaSI – FSR - 2009/2.2/04 bolo celkom schválených 444 žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok v celkovom objeme finančných prostriedkov 

10 771 574,69 EUR.    

 

Tabuľka 4:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa NUTS 2 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP pod ľa NUTS 2 

NUTS 2 Západné 
Slovensko 

Stredné Slovensko Východné 
Slovensko 

počet 14 6 24 

Západné
Slovensko

Stredné
Slovensko

Východné
Slovensko

 

 

Tabuľka 5:  

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP podľa krajov 

Rozdelenie schválených žiadostí o NFP pod ľa krajov 

 BB TT ZA TN PO NR KE 

počet 6 1 0 4 16 9 8 

Suma

/€ 

1.309.998

,42 

277.749,

94 

0,0

0 

1.005.475

,36 

3.602.698

,36 

2.211.945

,94 

2.363.706

,73 

                                                 
4 Jedna žiadosť bola stiahnutá žiadateľom pred zazmluvnením, jeden žiadateľ nepredložil dokumenty 
preukazujúce splnenie podmienok a jeden žiadateľ nepodpísal zmluvu o poskytnutí NFP. 
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Projekty v lokalite s Rómami: 29 

 

Tabuľka 6:  

Číselný sumár výzvy 
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129 32.683.421,

46 

44 10.771.574,

69 

85 21.911.846

,77 

46 244.808

,52 

 

Po schválení správy z overenia postupov hodnotiaceho procesu FSR dal 

na vedomie všetkým žiadateľom formou oznámenia, či prišlo k schváleniu prípadne 

neschváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadatelia, ktorí mali 

schválený nenávratný finančný príspevok s podmienkou úpravy, boli vyzvaní 

na odstránenie nedostatkov a následne došlo k zazmluvneniu projektov. 

 

PROCES ZABEZPEČENIA INFORMOVANOSTI A PUBLICITY   
    

V súvislosti s vyhlásením výzvy  bolo zabezpečené informovanie možných 

žiadateľov  o podmienkach a možnostiach ako sa uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok zverejnením výzvy, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, príručky 



                                                  

                                                                                                                        
 
pre žiadateľa, operačného programu,   vzoru zmluvy, hodnotiacich kritérií, manuálu 

pre publicitu a programového  manuálu: 

� na webovej stránke FSR  : www.fsr.gov.sk, v časti programové obdobie 2007-

2013, výzvy, 

� na web stránke v časti FAQ boli zverejnené  odpovede na otázky ohľadne 

výziev, ktoré sa predovšetkým týkali oprávnenosti výdavkov,  výšky 

spoluúčasti prijímateľa a výšky nepriamych výdavkov,  počtu možných 

pracovníkov, akceptovateľnosti výdavkov, 

� žiadatelia mali možnosť položiť otázky týkajúce sa výzvy prostredníctvom e-

mailovej adresy vyzva@fsr.gov.sk. Na všetky otázky najneskôr do 7 dní boli 

žiadateľom zaslané odpovede.  

� FSR organizoval informačné semináre (spoločné pre výzvy OP ZaSI-FSR-LPSI 

2009/2.1/05 a OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04)  

Informáciu o realizovaných informačných seminároch FSR zverejnil na web 

stránke FSR dňa 9.11.2009. Bezplatné informačné semináre boli zamerané na 

prezentáciu uvedených výziev, ich cieľom bolo poskytnutím dôležitých informácií 

súvisiacich s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

pomôcť potenciálnym žiadateľom a prispieť ku zvýšeniu kvality predkladaných 

žiadostí o NFP. Účastníci seminárov boli (okrem iného) oboznámení s postupom 

predkladania žiadostí o NFP cez verejný portál ITMS a s vypĺňaním jednotlivých 

príloh žiadosti o NFP („Rozpočet“ a  „Podrobný opis projektu“). Súčasťou prezentácie 

boli problematické oblasti obsiahnuté v Príručke pre žiadateľa, akou je napríklad 

oprávnenosť výdavkov. Počas diskusie po skončení prezentácií boli zodpovedané 

konkrétne otázky záujemcov a potencionálnych žiadateľov. Informáciu 

o realizovaných informačných seminároch FSR zverejnil na web stránke. 

Organizačne a aj po obsahovej stránke semináre zabezpečovali pracovníci 

implementačného odboru a odboru metodík, analýz a hodnotenia dopadov. V prvej 

časti informačných seminárov boli prítomní oboznámení s obsahom výzvy a v druhej 

časti so spôsobom a formou vypĺňania žiadostí o NFP a povinných príloh – opisu 

projektu a rozpočtu projektu. Zamestnanci FSR odprezentovali vzhľadom 



                                                  

                                                                                                                        
 
na nedostatky, identifikované pri predkladaní žiadostí v rámci predchádzajúcich 

výziev vypĺňanie vzorovej ŽoNFP na verejnom portáli ITMS. 

Najčastejšie kladené otázky: 

Najčastejšie sa otázky týkali oprávnenosti výdavkov, výšky spoluúčasti prijímateľa 

a výšky nepriamych výdavkov,  počtu možných pracovníkov, formálneho 

dokazovania cieľových skupín. Ďalšou otázkou bola otázka názvu projektu a počtu 

znakov.  

 

Tabuľka :  
  
Realizované školenia, semináre k výzve 
 

Realizované školenia, semináre k výzve 

Školenia, 
semináre 

 Organizátor Termín 
konania 

zameranie Počet 
účastníkov 

Banská 
Bystrica  

Hotel Dixon FSR 19.11. 2009 OP ZaSI-
FSR-LPSI 
2009/2.1/05 
a OP ZaSI-
FSR-
2009/2.2/04 

19 

Nitra  Agroinštitút FSR 20.11. 2009 detto 23 
Košice,  Vzdelávacie 

centrum 
TeleDom 

FSR 25.11. 2009 detto 25 

Prešov  Hotel 
Lineas 

FSR 26.11. 2009 detto 18 

 

 

3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 
 

Pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo vo veľkej miere 

identifikované podceňovanie precízneho a dôsledného vypĺňania očakávaných 

hodnôt merateľných ukazovateľov v zmysle výzvy, časté boli chyby v rozpočte, 

žiadatelia niekedy nerozlišovali povinné prílohy a dožiadateľné prílohy, pričom 

povinné prílohy chýbali, v jednom prípade bol podrobný opis projektu a rozpočet 



                                                  

                                                                                                                        
 
na nesprávnom tlačive. Ďalšou problémovou oblasťou bol problém s administratívnou 

a technickou kapacitou žiadateľa. 

Vzhľadom na množstvo otázok a nejasností týkajúcich sa povinných príloh 

žiadostí o NFP a s prihliadnutím na počet žiadostí zamietnutých pri formálnej 

kontrole je jednoznačné, že vytvorenie žiadosti o NFP a jej následné predloženie, je 

aj naďalej pre žiadateľa administratívne a byrokraticky náročné. 

 

3.1 Analýza s ťažností žiadate ľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania   

a  schva ľovania žiadostí o NFP : 

 

FSR neeviduje oficiálnu sťažnosť na proces predkladania a schvaľovania žiadostí 

o NFP.    

 

3.2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním ide ntifikovaných 

nedostatkov: 

 

Do budúcna bude FSR intenzívnejšie inštruovať odborných hodnotiteľov 

k precíznejšej kontrole a posudzovaniu hodnotených projektov všeobecne 

a upriamovať ich pozornosť najmä na oblasť problematiky priamych a nepriamych 

výdavkov. Zároveň budeme iniciovať dopracovanie inštrukcie pre odborných 

hodnotiteľov a doplnenie metodiky na posudzovanie vyššie uvedených skutočností. 

 

3.3 Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnos ť pre zhodnotenie danej 

výzvy: 

Realizácia aktivít vo výzve bola stanovená maximálne na dobu 24 mesiacov. 

Najviac realizovaných aktivít je v oblastiach, kde je horšia situácia na trhu práce, 

vyššia nezamestnanosť a preto podpora sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených, 

ale predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít má svoje miesto. 


