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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE 

 

       Cieľom správy je vyhodnotenie priebehu predkladania žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci uzavretej priebežnej výzvy OP ZaSI –FSR –LPSI 2009/2.1/01 

Výzva bola vyhlásená 06.04.2009 s ukončením predkladania Ţiadosti o NFP do 05.06.2009. 

Z dôvodu nefunkčnosti verejného portálu ITMS, Oznámením zo dňa 02.06.2009 prišlo 

k predĺţeniu termínu predkladania Ţiadosti o NFP do 26.06.2009. Zároveň týmto Oznámením 

prišlo aj  k zmene merateľných ukazovateľov v rámci predmetnej výzvy.  . 

 

1.1 CIEĽ VYHLÁSENEJ VÝZVY:  
 

Cieľom výzvy je podpora existujúcich Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie 

vymedzených ďalej v časti „Oprávnení ţiadatelia“, ktoré svojou systematickou činnosťou 

napomáhajú pri rozvoji a riešení problémov osôb a komunít  ohrozených sociálnou exklúziou 

na miestnej a regionálnej úrovni. 

Zámerom je vyuţiť synergický efekt vzájomnej spolupráce pri poskytovaní informácií, 

podpore a pomoci rozvoja lokality a odborného poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie 

smerujúcej k aktívnemu zapájaniu sociálne vylúčených jedincov a komunít na riešení ich 

osobnej situácie aj situácie v komunite. 

 

Špecifické ciele sú zamerané na  

 

 

 podpora a zlepšenie povedomia verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám 

      a iným marginalizovaným skupinám populácie, 

 zvýšiť účasť zainteresovaných strán pri identifikovaní a riešení problémov sociálnej 

inklúzie na regionálnej a lokálnej úrovni prostredníctvom partnerstiev, 

 podpora aktivít LPSI na realizáciu strategických, akčných, komunitných plánov, 

programov hospodárskeho a sociálneho v oblasti sociálnej inklúzie (vrátane 

monitorovania a hodnotenia), 

 podpora realizácie komunitnej práce zameranej najmä na vyvolanie a podporu 

uskutočňovania ţiadúcich zmien v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačných 

aktivít, 

 zvýšiť profesionalitu výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej 

inklúzie. 

 

1.2 OPRÁVNÉNÉ AKTIVITY  

Aktivity  Lokálnych  partnerstiev sociálnej inklúzie budú  zabezpečované prostredníctvom  

Rámcovej aktivity č. 2.1.4: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie 

ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie. 

  



                                                  

                                                                                                                        
 

Napĺňanie Rámcovej aktivity bude podporované aktivitami, ktoré budú napomáhať sociálno - 

ekonomickému rozvoju lokality v súlade s územnou stratégiou vypracovanou príslušným 

lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie ako:  

 Koordinácia a kooperácia realizácií aktivít/projektov relevantných aktérov  (medzi 

členmi LPSI, strategickými partnermi, partnerstvom a verejnosťou), 

- poradenstvo pri  realizácii strategických a akčných plánov lokálnych partnerstiev   

           sociálnej inklúzie,  

- poradenstvo pri identifikácii potrieb, utváraní podmienok na  spoluprácu pri 

tvorbe a realizácií komunitného rozvoja, komunitného plánovania, komunitnej 

rehabilitácie a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v územnej 

pôsobnosti LPSI , 

 

 Monitorovanie a hodnotenie dosahovania cieľov strategických a akčných plánov, 

 

 Výmena skúseností/šírenie dobrej praxe v činnosti partnerstiev, zvyšovanie kvality 

a odbornosti činnosti LPSI, 

 

 Sieťovanie za účelom podpory zamestnanosti a sociálnej inklúzie (napríklad: 

ďalšie inštitúcie a organizácie v regióne, dobrovoľníkov, lídrov komunity, 

zamestnávateľov a pod.)“ 

 

 Mobilizácia lokálnych zdrojov (inštitucionálnych, ľudských, finančných zdrojov) 

za účelom rozvoja regiónu,  

 

 Komunikačné aktivity (senzibilizácia verejnosti, informovanie o činnosti LP, 

facilitácia komunikácie rôznych aktérov (napr. členov LPSI a strategických 

partnerov, členov LPSI a verejnosti), 

 Vzdelávanie zamerané na problematiku komunitného plánovania, komunitnej 

rehabilitácie a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

           (na túto aktivitu môţe byť poskytnutie finančných prostriedkov maximálne do   

              výšky 10% z celkových priamych výdavkov projektu) 

 

 

 

1.3 OPRÁVNENÍ ŢIADATELIA  

 

Ţiadateľom v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva §13, ods.3, písmeno a), môţu byť len existujúce Lokálne 

partnerstvá sociálnej inklúzie podporené v roku 2007 v rámci výzvy SOP ĽZ FSR 

2007/2.1/02 a 03. Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie sú nezávislé lokálne zdruţenia 

vytvorené z predstaviteľov komunity a osôb zastupujúcich kľúčové partnerské organizácie 

a zainteresované strany, občianske zdruţenia rôznych typov a jednotlivcov, ktoré vo svojej 

územnej pôsobnosti iniciujú aktívne procesy pri riešení sociálnych otázok. V prípade 

realizácie aktivít, ktoré sú definované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších 



                                                  

                                                                                                                        
 

predpisov, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 539/2008 

Z.z. o podpore regionálneho rozvoja musí byť ich činnosť v súlade. 

 

1.4  OPRÁVNENÍ PARTNERI  PRI REALIZÁCII PROJEKTU 

 

V rámci tejto výzvy sa vyţaduje aktívna účasť strategického partnera alebo právnickej
1
 osoby 

priamo sa podieľajúcej na implementácii projektu, ktorá  nie je riadnym členom LPSI. 

Strategický partner je relevantný subjekt zapojený do sociálno-ekonomického rozvoja 

regiónu, ktorý má vo svojom predmete činnosti deklarovaný cieľ napomáhať sociálno-

ekonomickému rozvoju územia v rámci svojej územnej pôsobnosti. Vo vzťahu a k poslaniu 

LPSI sa jedná najmä o úrady PSVaR, VÚC, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity a ZMOS. Jedným zo strategických partnerov musí byť úrad PSVaR v územnej 

pôsobnosti ţiadateľa. Vzájomné partnerské vzťahy predkladateľa a jeho partnerov  musia byť 

interne zmluvne ošetrené a predloţené spoločne so ţiadosťou o NFP. V prípade nesplnenia 

tejto podmienky bude ţiadosť o NFP z ďalšieho procesu hodnotenia vyradená. 

 

Vzhľadom na význam strategických partnerov a poslanie partnerstva podmienkou pre 

schválenie ţiadosti o NFP je uzatvorenie zmluvy o spolupráci s minimálne dvomi  

strategickými partnermi. Zmluvnou stranou je ţiadateľ a nie jeho partner. Výdavky 

partnerov nie sú oprávnené.  

 

Partner Prijímateľa sa nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, ktoré je 

Prijímateľ povinný vykonať v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Pozícia strategického 

partnera vrátane jeho podielu na konkrétnych aktivitách popíše ţiadateľ v Ţiadosti o NFP, 

konkrétne v prílohe č. 1 Podrobný opis projektu.  

 

1.5 OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 

Oprávnenými cieľovými skupinami sú: 

 

 deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi 

a poskytované sluţby podľa osobitných zákonov,  

 fyzické osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým 

zdravotným stavom, seniori, 

 občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, 

komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, 

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo 

verejnom aj v neverejnom sektore, 

 zamestnanci inštitúcií verejnej správy, 

 dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, 

                                                 
1
 Právnickou osobou sa myslí aj obec/mesto, ktoré nie je členom LPSI ale participuje na realizácií projektu na 

základe zmluvného vzťahu.   



                                                  

                                                                                                                        
 

 obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, 

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

čítania, písania a počítania, 

 zemepisne izolované skupiny, 

 obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, 

 závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, 

 starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc, 

 rizikové skupiny detí a mládeţe, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 

dochádzky, 

 občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, 

 bezdomovci, 

 azylanti, imigranti,  migrujúci občania, 

 ţeny po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva, 

 mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej 

starostlivosti, 

 ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené. 

 

 

1.6 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,  

– Ţilinský,  

– Banskobystrický,  

– Prešovský a  

– Košický samosprávny kraj. 

 

 

1.7 DĹŢKA TRVANIA PROJEKTU 

 

Minimálna dĺţka realizácie projektu je stanovená na 20 mesiacov.  

Maximálna dĺţka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od začatia realizácie 

projektu. 

 

1.8  FINANCOVANIE  

 

Limity pomoci: 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt:    86 207   EUR 

 

Výška pomoci: 

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy  2 500 000 EUR 



                                                  

                                                                                                                        
 

 

 

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 

Maximálne spolufinancovanie z ESF: 80,25 % 

Maximálne spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25 % 

Minimálne spolufinancovanie ţiadateľom: 5 % 

 

Ţiadatelia z verejného sektora 

a mimovládneho sektora 

Podiel 

spolufinancovania 

vlastnými zdrojmi 

 mimovládne organizácie; neštátne subjekty 5 % 

 orgány a subjekty regionálnej a miestnej samosprávy a ich 

rozpočtové a príspevkové organizácie; 
5 % 

 
    
2 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, 
návrhu štandardov terénnej sociálnej práce,  vzoru zmluvy, hodnotiacich kritérií, manuálu pre 
publicitu,  programového  manuálu  
 
● na webovej stránke FSR : www.fsr.gov.sk, v časti programové obdobie 2007-2013, výzvy boli 
zverejnené informácie  o výzve, o podmienkach predkladania žiadosti. Vzhľadom na charakter 
výzvy neboli realizované informačné semináre, ale osobné konzultácie vo vopred dohodnutom 
termíne. Táto informácia bola zverejnená na web stránke FSR – bola súčasťou výzvy  

Okrem toho bola zverejnená na web stránke FSR informácia  bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 10 dní od doručenia otázky. 
  
●  osobné konzultácie sa konali na požiadanie – celkom 10 stretnutí, na ktorých boli 
zodpovedané otázky k výzve, k oprávnenosti výdavkov, k partnerom projektu, k oprávnenosti 
výdavkov partnera. Ďalšia časť konzultácií sa týkala  predkladania žiadostí o NFP cez verejný 
portál 
 
● Okrem uvedeného mali možnosť žiadatelia položiť otázky týkajúce sa výzvy prostredníctvom 

e-mailovej adresy  vyzva 01@fsr.gov.sk. Odpovede poskytnuté najneskôr do 10 dní od 

doručenia otázok. Celkom bolo doručených 71 otázok od 20 ţiadateľov. Okrem toho sme  

ţiadateľom odpovedali aj na telefonické dotazy, ktoré sa zväčša týkali nahrávania a navigácie 

nahrávania ţiadostí cez verejný portál 

 
 ● Okrem toho v novembri 2009 na TA 3 bola relácia , v rámci ktorej boli verejnosti poskytnuté 
informácie lokálnych partnerstvách sociálnej inklúzie, o ich činnosti a poslaní.  
 

http://www.fsr.gov.sk/
mailto:vyzva%2001@fsr.gov.sk


                                                  

                                                                                                                        
 
● v októbri 2009 bol uverejnený príspevok generálnej riaditeľky FSR v mesačníku Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, ktorý bol zameraný na činnosť FSR 
 
2. HODNOTIACI PROCES 
 
Pred každou fázou hodnotiaceho procesu boli preškolení pracovníci , externí odborní 
hodnotitelia a aj členovia výberovej komisie. 
Základné informácie o výzve: 
          

Vyhlásenie výzvy 06.04.2009 

Predkladanie ŢoNFP od  06.04.2009 

Uzávierka výzvy  05.06.2009 , z dôvodu nefunkčnosti verejného 
portálu ITMS, Oznámením zo dňa 02.06.2009 prišlo 
k predĺţeniu termínu predkladania Ţiadosti o NFP 
do 26.06.2009. Zároveň týmto Oznámením prišlo aj 
 k zmene merateľných ukazovateľov v rámci 
predmetnej výzvy. 
 

Posudzované časové obdobie 
výzvy  

06.04.2009 – 26.06.2009 

Kontrola formálnej správnosti  
ţiadosti 

01.07.2009 – 31.08.2009 

Odborné hodnotenie  22.09.2009 – 23.09.2009 

Výberová komisia 02.10.2009 

Schválenie správy z overenia 
postupov hodnotiaceho procesu 
a pokyn k zazmluvňovaniu 

11.12.2009 

Proces zazmluvňovania Prebieha od januára 2010 

 

 2.1 Kontrola formálnej správnosti ţiadostí  
 

V rámci prvej fázy hodnotiaceho procesu – kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP bol: 
Počet doručených ţiadostí v rámci výzvy :  29 žiadostí o NFP 
 

Samosprávny kraj Počet ţiadateľ 

Banskobystrický samosprávny kraj 8 

Košický samosprávny kraj 3 

Prešovský samosprávny kraj 7 

Trnava samosprávny kraj 2 

Nitriansky samosprávny kraj 4 

Trenčiansky samosprávny kraj 1 

Žilinský samosprávny kraj 4 

 
 
 



                                                  

                                                                                                                        
 
Počet neschválených ţiadostí pre formálne nedostatky:  
 
  
 
  
 
 
Žiadatelia prvýkrát predkladali žiadosti cez verejný portál. Z dôvodu  nefunkčnosti ITMS bola 
posunutá uzávierka výzvy, ale oznámením o zmene podmienok vo výzve, boli zmenené aj 
merateľné ukazovatele výzvy, čo bolo dôvodom, čo neakceptoval jeden žiadateľ a to bol dôvod, 
pre ktorý bola táto žiadosť o nenávratný finančný príspevok vyradená. Z ďalšieho procesu 
hodnotenia. Okrem toho neboli splnené všetky kritéria úplnosti žiadosti. 24 žiadateľov bolo 
vyzvaných na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Najčastejším dôvodom výzvy na doplnenie bolo 
doplnenie tabuľky č. 12  merateľné ukazovatele, ktoré bolo treba zosúladiť s opisom projektu. 8 
žiadateľov okrem uvedeného nemali dožiadateľné prílohy + doklad o pridelení IČO,  účtovná 
závierka, výpis z registra trestov. Po ukončení formálnej kontroly  bolo 28 žiadostí posunutých na 
odborné hodnotenia 
 

 2.2 Odborné hodnotenia ţiadostí  
 
V rámci odborného hodnotenia boli stanovené kritéria hodnotenia pre schválenie v hodnotiacich 
hárkoch.  Každá žiadosť musí dosiahnúť minimálne 60 % z počtu celkových bodov, pričom 
v rámci každého kritéria hodnotenia, ktorých je  päť,  minimálne 50 % podiel z počtu 
dosiahnuteľných bodov. Odborné hodnotenie robili 4 externí hodnotitelia, ktorí boli vybraní 
z existujúcej databázy hodnotiteľov.  Predmetom  hodnotenia bolo 28 žiadostí o NFP,  v rámci 
ktorých bol žiadaný NFP  vo výške 2 298 060,91 EUR.  Dostatočný počet bodov dosiahlo 
všetkých 28 žiadostí, ktoré boli predmetom  odborného hodnotenia. Odborní hodnotitelia 
navrhli na schválenie 28 žiadostí vo  výške NFP 2 084 864,48 EUR, z toho 20 bolo schválených 
s podmienkou úpravy rozpočtu, 5 s podmienkou presunu rozpočtových položiek, 3 boli 
schválené v požadovanej výške NFP. 
Podľa počtu dosiahnutých bodov v odborného hodnotenia vytvorili poradie žiadosti a navrhli 
komisii pre výber a schvaľovanie projektov na schválenie nasledovne: 
 
 

Poradie 
hodnotenia 

 
Termín 

Návrh na 
schválenie  

Návrh na 
neschválenie  

I. kolo hodnotenia 22.-23.09.2009 28 0 

 
 

 2.3 Výber a schvaľovane ţiadostí o NFP 
 

Výberová komisia zasadala  02.10.2009 Po zasadnutí bola spracovaná  záverečná správa, ktorá 
bola schválená jednohlasne všetkými členmi výberovej komisie. Členovia výberovej komisie boli 
nominovaní z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, z Riadiaceho orgánu, z Úradu 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ako pozorovatelia boli pozvaní zástupcovia 
certifikačného orgánu MFSR. 

 
SPOLU 

Nesplnené 
kritéria 
úplnosti 

Nesplnené 
kritéria 

oprávnenosti 
1 1 1 



                                                  

                                                                                                                        
 
Pri svojej činnosti postupovali v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku pre výberovú 
komisiu. Pred samotným schvaľovaním žiadostí o NFP prišlo k preškoleniu členov výberovej 
komisie a k  oboznámeniu členov výberovej komisie s výzvou, s predchádzajúcimi fázami 
hodnotenia, k oboznámeniu so Správou z formálnej kontroly správnosti žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, so   Správou z odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok.  
 
V celkovej sume ţiadaného NFP    2 379 950,91 EUR 
Celková výška NFP  schválených  ţiadostí o NFP    2 084 864,48 EUR 
 
Počet schválených ţiadostí:  28 žiadostí o NFP 
Návrhy  Zmlúv o nenávratný finančný príspevok boli zaslané v prípade 27  žiadateľov o NFP. 
Jeden žiadateľ sa rozhodol nereflektovať na schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
a zaslal nám oznámenie, že nemá záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci predmetnej výzvy. 
 

Samosprávny kraj Počet ţiadateľ 

Banskobystrický samosprávny kraj 8 

Košický samosprávny kraj 3 

Prešovský samosprávny kraj 6 

Trnava samosprávny kraj 2 

Nitriansky samosprávny kraj 4 

Trenčiansky samosprávny kraj 1 

Žilinský samosprávny kraj 4 

 
 
 
Komisia pre výber a schvaľovanie projektov zasadala 2.10.2009 v rámci svojich zasadnutí 
schválila  
 
 
 

Vystavené 
rozhodnutie 

Počet 
vydaných 

rozhodnutí 

 
Termín 

zasadnutia 
výberovej  
komisie 

Počet 
schválených 

ţiadostí 

Počet 
neschválených 

ţiadostí 

O schválení 
NFP 

28 02.10.2009 28 1 

O neschválení 
NFP 

1    

 
Výberová komisia v svojho zasadnutia schválila priebeh jednotlivých fáz hodnotenia súhrnnú 
správu z odborného hodnotenia, ktorého súčasťou bola ja správa s kontroly formálnej správnosti 
žiadosti, a všetky žiadosti navrhnuté na schválenie tak ako to navrhli odborní hodnotitelia, a to   



                                                  

                                                                                                                        
 
schválených 28 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, niektoré s podmienkou úpravy 
rozpočtu, niektoré s podmienkou presunu rozpočtových položiek. Nakoľko neboli 
identifikované žiadne nedostatky, FSR dostal schválenie správy z overenia postupov 
hodnotiaceho procesu a pokyn k zazmluvňovaniu. 
 
Dátum schválenia správy z overenia postupov : 11.12.2009 
 
 
Po schválení správy z overenia postupov hodnotiaceho procesu FSR oznámil všetkým 
žiadateľom formou vydaného rozhodnutia, či prišlo k schváleniu, prípadne neschváleniu žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. Žiadatelia, ktorí mali schválený nenávratný finančný príspevok 
s podmienkou úpravy rozpočtu boli vyzvaní na odstránenie nedostatkov a následne prišlo 
k zazmluvneniu projektov, ktoré v tomto čase prebieha 
 
Počet neschválených ţiadostí pre iné nedostatky: 
Zo všetkých žiadateľ len jeden nesplnil kritéria oprávnenosti a úplnosti, ktoré vyplynuli z výzvy 
 
Počet schválených ţiadostí zameraných na MRK:  28 
 
Počet neschválených ţiadostí zameraných na MRK:  1 
 
Celková ţiadaná výška NFP:   2 379 950,91 EUR 
 
Celková schválená výška NFP:  2 084 864,48 EUR 
 
Celková výška NFP zazmluvnených ţiadostí o NFP   - zazmluvňovanie momentálne 
prebieha 
 
 
Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP počas jednotlivých mesiacov: 
 
 

 
Mesiac 

 

 
počet 

Január 2010  6 

Február 2010 3 

  

  

  

SPOLU Proces zazmluvňovania nie je 
ukončený 

 
Počet otázok na výzvu:  70 prostredníctvom e-mailu, cca 40 telefonických otázok a 10 
osobných konzultácií. 
 



                                                  

                                                                                                                        
 
Najčastejšie kladené otázky sa týkajú oblastí: 
Najčastejšie sa otázky týkali oprávnenosti výdavkov,  oprávnenosti výdavkov pre partnerov 
projektu, nahrávania žiadostí cez verejný portál  
 
 
3. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV 
 
Pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok vznikol najväčší problém s verejným 
portálom, nešli nahrať merateľné ukazovatele. Oznámení o predĺžení predkladania žiadosti 
o NFP sa zmenili aj merateľné ukazovatele. Problém bol aj ten, že žiadatelia si pri nahrávaní 
žiadosti cez verejný  portál  zle zadali prioritnú tému, v tom prípade nevedeli nájsť správne 
merateľné ukazovatele  po odstránení problému  v ITMS.  
 

 3.1 Analýza sťaţností ţiadateľov o NFP v súvislosti s procesom predkladania    
      schvaľovania ţiadostí o NFP: 
 

FSR neeviduje oficiálnu sťažnosť na proces predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP.    
Zo strany žiadateľov boli len telefonické dotazy  ohľadne nefunkčnosti nahrávania merateľných 
ukazovateľov, čo bolo vyriešené oznámením o predlžení výzvy a v dvoch prípadoch sa nevedeli 
žiadatelia prihlásiť na verejný portál. 
 
   3. 2 Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov: 
 
Nahrávanie žiadostí cez verejný portál je pre niektorých žiadateľov problematické, napriek tomu, 
že je podrobne popísané v príručke pre žiadateľa. Možno by stálo za zváženie, aby bolo 
zverejnené na stránke verejného portálu príklad elektronického nahrávania žiadostí, čo by určite 
uľahčilo mnohým žiadateľom nahrávanie žiadostí  cez verejný portál 
 
   3. 3 Ďalšie údaje, ktoré majú vypovedaciu schopnosť pre zhodnotenie danej výzvy: 
 
Výzva je zameraná na finančnú podporu existujúcich lokálnych partnerstiev, ktoré by mali 
obciam v rámci ich lokálnej pôsobnosti byť nápomocní pri vypracovávaní strategickým plánov a 
stratégií, vzájomne robiť všetko pre zlepšenie lokálnych podmienok, koordinovať, sieťovať 
a robiť všetko pre začlenenie  rizikových skupín a komunít  prostredníctvom komunitného 
rozvoja a sprístupnenia ekonomických možností a sociálnych služieb a dosiahnutie lepšieho 
prístupu ku kvalitnejším službám.  
 


