Európska únia
Európsky fond rybného hospodárstva

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK Z OPERAČNÉHO PROGRAMU RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
SR 2007 – 2013
Číslo výzvy: 2013/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ako sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len
„OPRH“), spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej
len „EFF“) a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“), vyhlasuje v zmysle §13 zákona č. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Metodickou
príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 8.0
(ďalej len „príručka“) výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z OPRH (ďalej len „ŽoNFP”) pre:

Prioritnú os 2

Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu
a akvakultúry na trh

Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Dátum vyhlásenia výzvy: 15.01.2013

Dátum uzavretia výzvy: 14.06.2013

1. Oprávnenosť žiadateľa
 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
- Oprávneným žiadateľom sú fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou.

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
- Oprávneným žiadateľom sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti
spracovania produktov rybolovu a akvakultúry.

2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Aktivita 1:

Rozšírenie, rekonštrukcia, technické vybavenie a modernizácia existujúcich
produkčných zariadení, odbahňovanie rybničných plôch

Aktivita 2:

Výstavba nových produkčných zariadení

Aktivita 3:

Výstavba malých predajní umožňujúcich chovateľom úpravu a priamy
predaj produktov akvakultúry

Aktivita 4: Celoživotné vzdelávanie

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Aktivita 1:

Technické
jednotiek

vybavenie

Aktivita 2:

Celoživotné vzdelávanie

a modernizácia

existujúcich

spracovateľských

3. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období (týka sa
opatrenia 2.1 aj opatrenia 2.2). Za oprávnené obdobie je považované obdobie od vyhlásenia
tejto výzvy a výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie začalo najskôr dňa 01.10.2012.
Výdavky budú považované za oprávnené ak budú spadať do kategórie oprávnených výdavkov
a zároveň spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v kapitole
2 príručky.
Upozornenie:
Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Upozorňujeme žiadateľov, že budú písomne
informovaní o schválení, resp. neschválení ŽoNFP. V prípade rozhodnutia o neschválení
ŽoNFP budú všetky výdavky vynaložené žiadateľmi považované za ich vlastné, bez nároku
na preplatenie.

4. Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky
(ďalej len „SR“), ktoré je rozdelené na cieľ Konvergencia a na oblasti mimo cieľa
Konvergencia (týka sa opatrenia 2.1 aj opatrenia 2.2). V podmienkach SR pod cieľ
Konvergencia spadajú oblasti úrovne NUTS II:
-

Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj,

-

Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj

-

Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj

Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského samosprávneho kraja.
Upozornenie:
Pre určenie miesta realizácie projektu je rozhodujúce miesto realizácie aktivít a nie miesto
sídla žiadateľa (s výnimkou aktivity „Celoživotné vzdelávanie“).

5. Časová oprávnenosť realizácie projektu
Prijímateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do dvoch rokov od podpísania zmluvy
o poskytnutí NFP.

6. Kritériá pre výber projektov
 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Kritériá spôsobilosti pre žiadateľov a investície (pri podaní ŽoNFP)
Schválenie ŽoNFP je podmienené splnením všetkých nasledujúcich kritérií spôsobilosti,
stanovených pre toto opatrenie:
1. Žiadateľ s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom (vrátane jeho
ekvivalentu) na území Slovenskej republiky a s platným osvedčením MPRV SR na výkon

chovu rýb vzťahujúcim sa k prevádzke, na ktorej sa realizuje daný projekt. Nevzťahuje sa
na ŽoNFP, ktorej predmetom je zriaďovanie novej prevádzky. V takom prípade je
prijímateľ povinný doložiť platné osvedčenie pri poslednej ŽoP.
2. Investície sa musia realizovať na území SR (s výnimkou celoživotného vzdelávania).
3. Žiadateľ môže predložiť maximálne 1 ŽoNFP v rámci jednej výzvy na predkladanie
ŽoNFP pre toto opatrenie.
4. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP iba za cieľ Konvergencia alebo za oblasti mimo cieľa
Konvergencia z dôvodu rozdielneho financovania EÚ a SR.
5. Žiadateľ musí deklarovať, že pri realizácií každej investície, vybranej na financovanie
z OPRH, bude použitý iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.
Preukazuje sa pri ŽoNFP, formou čestného vyhlásenia.
6. Žiadateľ musí v čase podania ŽoNFP preukázať, že za posledné alebo predposledné
účtovné obdobie spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií ekonomickej
životaschopnosti:
Pre žiadateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
Ukazovatele
Krytie výdavkov príjmami
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Príjmy celkom * 100
Výdavky celkom
Záväzky spolu * 100
Majetok spolu

Kritériá
KVP > 100 %
CZA ≤ 80 %

Pre žiadateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
Ukazovatele
Rentabilita nákladov
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Výsledok hospodárenia pred zdanením * 100
Náklady
Cudzí kapitál * 100
Celkové aktíva

Kritériá
RN ≥ 0,1 %
CZA ≤ 80 %

Pri žiadateľoch, ktorí z dôvodu začiatku podnikania nevedia zatiaľ preukázať ukončenie
celého účtovného obdobia sa nepreukazuje pri ŽoNFP, ale pri prvej ŽoP, ktorú sú povinní
predložiť do 1 mesiaca po ukončení tohto prvého celého účtovného obdobia v sume
minimálne 60 % oprávnených nákladov.
7. Investície sa musia týkať chovu rýb, ikier, násad, plôdikov alebo iných vodných
organizmov uvedených v prílohe 1 Zmluvy o ES.
8. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne aj pri každej Žiadosti
o platbu (ďalej len „ŽoP“), formou čestného vyhlásenia.
9. Investícia je v súlade s normami Spoločenstva pre danú investíciu. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŽoNFP s tým, že v prípade stavebných investícií a predaja na
splátky preukáže žiadateľ uvedené kritérium až pri poslednej ŽoP, ktorá súvisí
s predmetnou investíciou (teda pri ŽoP, v ktorej si na ňu uplatňuje NFP alebo jeho
poslednú časť).
10. Žiadateľ preukazuje vlastnícky alebo iný právny vzťah k pozemku a/alebo budove, kde sa
bude realizovať investícia na dobu najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP,
s výnimkou špecifických prípadov (netýka sa napr. strojových investícií). Preukazuje sa
pri ŽoNFP.
11. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý
je predmetom investície, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP
a následne aj pri každej ŽoP, formou čestného vyhlásenia.

12. V prípade ak projekty budú realizované na území zaradenom do sústavy NATURA 2000,
musia zohľadniť prijaté opatrenia týkajúce sa predmetu ochrany.
13. Žiadateľ pri obstarávaní postupuje v zmysle príručky, časť 4 USMERNENIE POSTUPU
ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC
A SLUŽIEB.
14. Žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 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.
Bodovacie kritériá
Kritérium
1. Veľkosť podniku
2. Žiadateľ realizáciou projektu udrží a/alebo
navýši počet zamestnancov zamestnaných na
100 % pracovný úväzok
na obdobie
minimálne 12 po sebe idúcich mesiacov
počas realizácie projektu. Za referenčné
začiatočné obdobie pre výpočet počiatočného
stavu
zamestnancov
sa
berie
stav
zamestnancov
k 1.10.2012.
V prípade
začínajúcich podnikateľov, resp. chovateľov
(v prípade, že vznikli po 1.10.2012) sa za
referenčné začiatočné obdobie berie deň pred
získaním príslušného oprávnenia so stavom 0
zamestnancov, najneskôr však posledný deň
na predloženie žiadosti o NFP určený vo
výzve. V tomto prípade sa aj získanie
živnostenského oprávnenia považuje za
vytvorenie resp. navýšenie 1 pracovného
miesta. Za konečné obdobie pre určenie
počtu
navýšených
resp.
udržaných
zamestnancov sa berie stav zamestnancov
k dátumu určenom žiadateľom, najneskôr
však k dátumu podania poslednej ŽoP,
pričom 12 mesačné obdobie môže k tomu
dátumu aj začať (nemôže začať neskôr).
Žiadateľ uplatnením tohto bodovacieho
kritéria zároveň akceptuje, že v rámci
zmluvného vzťahu bude upravená povinnosť
udržania resp. navýšenia zamestnancov,
deklarovaná žiadateľom v žiadosti o NFP,
pričom jej nedodržanie sa bude pokladať za
podstatné porušenie zmluvy s dopadom na
vrátenie poskytnutého NFP.

3. Druh podporenej činnosti

1
2

Popis
Spĺňa definíciu
malého podniku2

mikropodniku

Body
1

alebo

5

-

udrží o jedného a viac

2

-

udrží o viac ako troch

4

-

navýši o jedného a viac

6

-

navýši o viac ako troch

8

Pozn.: Maximálny počet bodov za toto kritérium
je 8.
Rozšírenie, rekonštrukcia, technické
vybavenie a modernizácia existujúcich
produkčných zariadení
a výstavba
nových produkčných zariadení (Aktivita 1
a 2, okrem odbahňovania)

Podnik zamestnávajúci menej ako 10 osôb s ročným obratom nepresahujúcim 2 milióny EUR.
Podnik zamestnávajúci menej ako 50 osôb s ročným obratom nepresahujúcim 10 miliónov EUR.

43

Odbahňovanie

38

Výstavba malých predajní umožňujúcich
chovateľom úpravu a priamy predaj
produktov akvakultúry (Aktivita 3)

33

Celoživotné vzdelávanie (Aktivita 4)

28

Pozn.: Body sa pridelia, ak náklady na daný typ
investície predstavujú 70% a viac z oprávnených
nákladov. Maximálny počet bodov za toto
kritérium je 43.
4. Žiadateľovi nebol v predchádzajúcom
období schválený žiadny projekt

-

-

v rámci OPRH SR 2007 – 2013
(opatrenie 2.1) a súčasne v rámci
SOP PRV 2004 – 2006 (podopatrenie
2.2.2)
v rámci OPRH SR 2007 – 2013
(opatrenie 2.1)

10

5

Pozn.: Maximálny počet bodov za toto kritérium
je 10. Za neschválený projekt sa považuje aj
projekt, ktorý bol v predchádzajúcom období
schválený, ale z nejakých dôvodov, či už na strane
poskytovateľa
alebo
prijímateľa
nedošlo
k podpisu zmluvy o NFP, resp. došlo k podpisu
zmluvy o NFP, ale následne bol projekt
mimoriadne ukončený bez finančného plnenia.
5.Projekt je realizovaný v rámci existujúcich
prevádzok akvakultúry resp. je v územnej
a/alebo technologickej nadväznosti na
Pozn.: Maximálny počet bodov
existujúcu prevádzku akvakultúry
kritérium č. 5 a č. 6 spolu je 5.
6.Projekt je realizovaný
žiadateľom,
ktorý pred vyhlásením výzvy v rámci
svojej činnosti neprodukoval, nechoval,
Pozn.: Maximálny počet bodov
resp. nespracovával ryby
kritérium č. 5 a č. 6 spolu je 5.

5
za

5
za

7. Hodnotenie kvality projektu realizácie – Pozn.: Maximálny súčet bodov za toto
kvalitatívne hodnotenie:
kritérium je 24, maximálne 4 body za
každú podskupinu. Hodnotenie každého
a) Projekt podporuje ciele v rámci
projektu vykonajú dvaja nezávislí
strategickej
priority Národného
vyhodnocovatelia, ktorým sa jednotlivé
strategického
plánu
rybného
projekty priradia žrebovaním. Na
hospodárstva SR 2007 - 2013
žrebovaní
priradenia
projektov
(kapitola 4.1 Akvakultúra)
jednotlivým hodnotiteľom sa môžu
b) Projekt podporuje
navýšenie zúčastniť
členovia
monitorovacieho
strategických
ukazovateľov výboru. Počet bodov za celý bod 7 sa určí
Národného
strategického
plánu aritmetickým priemerom bodov získaných
rybného hospodárstva SR 2007 - od jednotlivých hodnotiteľov. V prípade,
2013 (kapitola 4.1 Akvakultúra)
ak rozdiel celkového počtu pridelených
bodov za kritérium 7 priradených
c) Výsledky
projektu
smerujú jednotlivými hodnotiteľmi prekročí 20 %,
k naplneniu sledovaných cieľov určí sa tretí hodnotiteľ. Na výkon
Operačného
programu
Rybné samotného hodnotenia bude vypracovaná
hospodárstvo SR 2007-2013
Inštrukcia pre hodnotiteľov.

max.
24

d) Rozpočet projektu je účelný,
efektívny, jednoznačný, prehľadný,
nevyhnutný pre realizáciu projektu
vzhľadom na aktivity a ciele
projektu.
e) Časový rozsah realizácie aktivity je
primeraný a má logickú nadväznosť
z hľadiska stanovených výstupov.
f) Spôsob realizácie projektu je
primeraný
cieľom
projektu,
administratívnym,
odborným,
technickým a finančným možnostiam
žiadateľa a udržateľnosť projektu je
reálna.
SPOLU max.

100

Žiadateľ spolu so ŽoNFP predkladá ako samostatnú prílohu Projekt realizácie (max. 10
strán), ktorý obsahuje minimálne:
1.

cieľ projektu,

2.

súčasný stav v oblasti chovu rýb u žiadateľa a jeho doplnenie v rámci projektu,

3.

popis súčasného a požadovaného stavu v oblasti chovu rýb,

4.

dôvody a prínosy realizácie projektu,

5.

vplyv projektu na plnenie cieľov v rámci strategickej priority Národného strategického
plánu rybného hospodárstva SR 2007 - 2013 (kapitola 4.1 Akvakultúra),

6.

vplyv projektu na navýšenie strategických ukazovateľov Národného strategického plánu
rybného hospodárstva SR 2007 - 2013 (kapitola 4.1. Akvakultúra),

7.

vplyv projektu k naplneniu sledovaných cieľov OPRH,

8.

popis spôsobu realizácie, časový harmonogram realizácie,

9.

deklarovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity,

10.

rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob udržania, resp. zvýšenia
zamestnanosti s preukázaním stavu zamestnancov k začiatočnému referenčnému
dátumu,

11.

spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu.

7. Hodnotenie kvality projektu
7. 1 Projekt podporuje ciele v rámci strategickej priority Národného strategického plánu rybného
hospodárstva SR 2007 až 2013 kapitola 4.1 Akvakultúra
Rozpätie
Popis
Body
Projekt nepodporuje ciele v rámci strategickej priority
Národného strategického plánu rybného hospodárstva SR
Nedostatočne
0
2007 - 2013 kapitola 4.1 Akvakultúra resp. podporuje
najviac jeden cieľ
Projekt podporuje aspoň dva ciele v rámci strategickej
Dobre
2
priority Národného strategického plánu rybného
hospodárstva SR 2007 - 2013 kapitola 4.1 Akvakultúra
Projekt podporuje aspoň tri ciele v rámci strategickej
Veľmi dobre
priority Národného strategického plánu rybného
4
hospodárstva SR 2007 - 2013 kapitola 4.1 Akvakultúra

7.2 Projekt podporuje navýšenie strategických ukazovateľov Národného strategického plánu rybného
hospodárstva SR 2007 - 2013 ( kapitola 4.1 Akvakultúra )
Rozpätie
Popis
Body
Projekt
nepodporuje
navýšenie
strategických
Nedostatočne
0
ukazovateľov žiadateľa
Projekt
podporuje navýšenie jedného strategického
Dobre
2
ukazovateľa žiadateľa
Projekt
podporuje navýšenie obidvoch strategických
Veľmi dobré
4
ukazovateľov žiadateľa
7.3 Výsledky projektu smerujú k naplneniu sledovaných cieľov opatrenia 2.1 Operačného programu
Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013
Rozpätie
Popis
Body
Výsledky projektu nesmerujú k naplneniu sledovaných
Nedostatočný
0
cieľov.
Výsledky projektu len čiastočne smerujú k naplneniu
Dobrý
sledovaných cieľov opatrenia, resp. smerujú len
2
k naplneniu jedného sledovaného cieľa opatrenia.
Výsledky projektu smerujú k naplneniu aspoň 2
Veľmi dobrý
4
sledovaných cieľov opatrenia.
7.4 Rozpočet projektu je účelný, efektívny jednoznačný, prehľadný, nevyhnutný pre realizáciu projektu
vzhľadom na aktivity a ciele projektu.
Rozpätie
Popis
Body
Rozpočet projektu nie je účelný, efektívny, jednoznačný,
resp. prehľadný a nie je v súlade s cieľmi a aktivitami
projektu, nesúvisí s realizáciou, alebo nie je nevyhnutný
Nedostatočné
0
pre realizáciu projektu. Rozpočet projektu nepokrýva
všetky navrhované činnosti, tzn. projekt je z finančného
hľadiska nerealizovateľný.
Rozpočet projektu je len čiastočne účelný, efektívny,
jednoznačný, resp. prehľadný a je len čiastočne v súlade
s cieľmi a aktivitami projektu, len čiastočne súvisí
s realizáciou, alebo je len čiastočne nevyhnutný pre
Dobré
2
realizáciu projektu vzhľadom na aktivity a ciele projektu.
Rozpočet projektu len čiastočne pokrýva všetky
navrhované činnosti, tzn. projekt je z finančného hľadiska
len čiastočne realizovateľný.
Rozpočet projektu je účelný, efektívny, jednoznačný,
Veľmi dobré
prehľadný, nevyhnutný pre realizáciu projektu vzhľadom
4
na aktivity a ciele projektu.
7.5 Časový rozsah realizácie projektu je primeraný a má logickú nadväznosť z hľadiska stanovených
výstupov.
Rozpätie
Popis
Body
Časový rozsah realizácie aktivít projektu je neprimeraný,
Nedostatočné
resp. nemá logickú nadväznosť z hľadiska stanovených
0
výstupov.
Časový rozsah realizácie aktivít projektu je len čiastočne
Dobré
primeraný, resp. má len čiastočne logickú nadväznosť
2
z hľadiska stanovených výstupov.
Časový rozsah realizácie aktivít projektu je primeraný a
Veľmi dobré
4
má logickú nadväznosť z hľadiska stanovených výstupov.
7.6 Spôsob realizácie projektu je primeraný cieľom projektu, administratívnym, odborným,
technickým a finančným možnostiam žiadateľa a udržateľnosť projektu je reálna.
Rozpätie

Popis

Body

Nedostatočný

Dobrý

Veľmi dobrý

Spôsob realizácie projektu je neprimeraný cieľom projektu,
administratívnym, odborným, technickým a finančným
možnostiam žiadateľa, udržateľnosť projektu je nereálna.
Spôsob realizácie projektu je čiastočne primeraný cieľom
projektu, administratívnym, odborným, technickým a
finančným možnostiam žiadateľa, udržateľnosť projektu je
čiastočne reálna.
Spôsob realizácie projektu je primeraný cieľom projektu,
administratívnym, odborným, technickým a finančným
možnostiam žiadateľa, udržateľnosť projektu je reálna.

0

2

4

V prípade rovnosti bodov bude zohľadnených viac bodov postupne za bodovacie kritéria
nasledovne:
1. bodovacie kritérium č. 1,
2. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie č. 7,
3. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie č. 4,
4. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie č. 3,
5. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie č. 6,
6. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie č. 5,
7. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie č. 2,
v prípade nerozhodnosti aj po postupnom zohľadnení bodov 1 až 7 poradie určí žreb.

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Kritériá spôsobilosti pre žiadateľov a investície (pri podaní ŽoNFP)
Schválenie ŽoNFP je podmienené splnením všetkých nasledujúcich kritérií spôsobilosti,
stanovených pre toto opatrenie:
1. Žiadateľ s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom (vrátane jeho
ekvivalentu) na území Slovenskej republiky.
2. Investície sa musia realizovať na území Slovenskej republiky (s výnimkou celoživotného
vzdelávania).
3. Žiadateľ môže predložiť maximálne 1 ŽoNFP v rámci jednej výzvy na predkladanie
ŽoNFP pre toto opatrenie.
4. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP iba za cieľ Konvergencia alebo za oblasti mimo cieľa
Konvergencia z dôvodu rozdielneho financovania EÚ a SR.
5. Žiadateľ musí deklarovať, že pri realizácii každej investície, vybranej na financovanie z
OPRH sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.
Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
6. Investície sa musia zaoberať výlučne spracovaním a uvádzaním na trh produktov, na
ktoré sa vzťahujú kapitoly 1, 3 a 16, týkajúce sa produktov rybného hospodárstva
a akvakultúry v rámci prílohy I k Zmluve o ES3 (oprávnené produkty).
7. Žiadateľ, ktorý spracováva aj iné produkty ako produkty rybolovu alebo akvakultúry
a žiadateľ bez histórie v spracovaní produktov rybolovu alebo akvakultúry musí
preukázať, že podiel jeho príjmov/tržieb pochádzajúcich zo spracovania produktov

3

Viď príloha č. 1 príručky. PPA si vyhradzuje právo overiť oprávnenosť produktov.

rybolovu alebo akvakultúry na jeho celkových príjmoch/tržbách zo spracovania je
minimálne 50 %. Splnenie tohto kritéria preukazuje žiadateľ pri podaní ŽoNFP.
8. Spracované produkty rybolovu a akvakultúry musia byť určené na ľudskú spotrebu
s výnimkou produktov určených na úpravu, spracovanie a uvádzanie odpadu z produktov
rybného hospodárstva a akvakultúry na trh.
9. Žiadateľ musí v čase podania ŽoNFP preukázať, že za posledné alebo predposledné
účtovné obdobie spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií ekonomickej
životaschopnosti:
Pre žiadateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
Ukazovatele
Krytie výdavkov príjmami
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Príjmy celkom * 100
Výdavky celkom
Záväzky spolu * 100
Majetok spolu

Kritériá
KVP > 100 %
CZA ≤ 80 %

Pre žiadateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
Ukazovatele
Rentabilita nákladov
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Výsledok hospodárenia pred zdanením * 100
náklady
Cudzí kapitál * 100
Celkové aktíva

Kritériá
RN ≥ 0,1 %
CZA ≤ 80 %

10. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne aj pri každej ŽoP formou
čestného vyhlásenia.
11. Investícia je v súlade s normami Spoločenstva pre danú investíciu. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŽoNFP s tým, že v prípade stavebných investícií a finančného
prenájmu a predaja na splátky preukáže žiadateľ uvedené kritérium až pri poslednej ŽoP
ktorá súvisí s predmetnou investíciou (teda pri ŽoP, v ktorej si na ňu uplatňuje NFP alebo
jeho poslednú časť).
12. Žiadateľ preukazuje vlastnícky alebo iný vzťah k pozemku a/alebo budove, kde sa bude
realizovať investícia na dobu najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou
špecifických prípadov (netýka sa napr. strojových investícií). Preukazuje sa pri ŽoNFP.
13. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý
je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
14. Žiadateľ pri obstarávaní postupuje v zmysle príručky, časť 4 USMERNENIE POSTUPU
ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC
A SLUŽIEB.
15. Žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 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.
Bodovacie kritériá
Kritérium

Popis

1. Veľkosť podniku

-

4
5

spĺňa definíciu mikropodniku4
alebo malého podniku5

Podnik zamestnávajúci menej ako 10 osôb s ročným obratom nepresahujúcim 2 milióny EUR.
Podnik zamestnávajúci menej ako 50 osôb s ročným obratom nepresahujúcim 10 miliónov EUR.

Body
5

2. Žiadateľ realizáciou projektu udrží a/alebo
navýši počet zamestnancov zamestnaných na 100
% pracovný úväzok na obdobie minimálne 12 po
sebe idúcich mesiacov počas realizácie projektu. Za
referenčné začiatočné obdobie pre výpočet
počiatočného stavu zamestnancov sa berie stav
zamestnancov k 1.10.2012. V prípade začínajúcich
podnikateľov, resp. chovateľov (v prípade, že
vznikli po 1.10.2012 ) sa za referenčné začiatočné
obdobie berie deň pred získaním príslušného
oprávnenia so stavom 0 zamestnancov, najneskôr
však posledný deň na predloženie žiadosti o NFP
určený vo výzve. V tomto prípade sa aj získanie
živnostenského oprávnenia považuje za vytvorenie
resp. navýšenie 1 pracovného miesta. Za konečné
obdobie pre určenie počtu navýšených resp.
udržaných
zamestnancov
sa
berie
stav
zamestnancov k dátumu určenom žiadateľom,
najneskôr však k dátumu podania poslednej ŽoP,
pričom 12 mesačné obdobie môže k tomu dátumu
aj začať (nemôže začať neskôr). Žiadateľ
uplatnením tohto bodovacieho kritéria zároveň
akceptuje, že v rámci zmluvného vzťahu bude
upravená povinnosť udržania resp. navýšenia
zamestnancov, deklarovaná žiadateľom v žiadosti
o NFP, pričom jej nedodržanie sa bude pokladať za
podstatné porušenie zmluvy s dopadom na vrátenie
poskytnutého NFP.
3.

-

udrží o jedného a viac

1

-

udrží o viac ako piatich

3

-

navýši o jedného a viac

6

-

navýši o viac ako piatich

10

-

navýši o viac ako desiatich

14

-

navýši o viac ako dvadsiatich

22

Pozn.: Maximálny počet bodov za toto
kritérium je 22

Podiel výroby a spracovania produktov
rybolovu a akvakultúry (v tonách resp. kg) na
celkovej výrobe a spracovaní produktov
a
(v tonách resp. kg) za posledné účtovné obdobie
-

4. Druh podporenej činnosti

nad 50% do 70% vrátane

5

nad 70% do 80% vrátane

10

nad 80%

15

Nákup
a zavedenie technológií
a
postupov
na
zlepšenie
kvality
výrobkov (napr. prepravné systémy,
výrobníky
ľadu,
manipulačné
zariadenia a pod.), zvýšenie kvality,
kapacity a efektívnosti, zlepšenie
logistického procesu
alebo na
inováciu výrobného programu.

28

Rekonštrukcia
a
modernizácia
technológií na znižovanie úrovne
znečisťovania životného prostredia
(napr.
prvotné
skladovanie
a
spracovanie
odpadu,
ako
aj
vybudovanie prípojky kanalizácie a
prvotná úprava odpadových vôd, ktoré
sa bezprostredne viažu k objektu
spracovateľskej jednotky).

24

Rekonštrukcia
a modernizácia
hygienicko-sanitárnych režimov, napr.
laboratórií, umyvární a šatní pre
pracovníkov a návštevníkov.

20

Ostatné
technické
vybavenie
a modernizácia
existujúcich
spracovateľských jednotiek (Aktivita
1, okrem predchádzajúcich bodov)

16

Celoživotné vzdelávanie

12

Pozn.: Body sa pridelia, ak náklady na daný
typ investície predstavujú 70% a viac
z oprávnených nákladov, maximálny počet
bodov za toto kritérium je 28.

5. Žiadateľ dosiahol kladný hospodársky výsledok

- za účtovné obdobie roku 2011

4

- za účtovné obdobie roku 2010 aj
2011

6

Pozn.: Maximálny počet bodov za toto
kritérium je 6.
6. Hodnotenie kvality projektu realizácie –
kvalitatívne hodnotenie:
a) Projekt podporuje strategickú prioritu
Národného strategického plánu rybného
hospodárstva SR 2007 - 2013 (kapitola 4.2
Spracovanie rýb)
b) Projekt podporuje strategické ukazovatele
Národného strategického plánu rybného
hospodárstva SR 2007 - 2013 (kapitola 4.2
Spracovanie rýb)
c) Výsledky projektu smerujú
sledovaných cieľov OPRH

k naplneniu

d) Rozpočet projektu je účelný, efektívny
jednoznačný, prehľadný, nevyhnutný pre
realizáciu projektu vzhľadom na aktivity
a ciele projektu.
e) Časový rozsah realizácie projektu je
primeraný
a má
logickú
nadväznosť
z hľadiska stanovených výstupov.
f) Spôsob realizácie projektu je primeraný
cieľom
projektu,
administratívnym,
odborným,
technickým
a
finančným
možnostiam žiadateľa a udržateľnosť
projektu je reálna.
SPOLU max.
a

Pozn. Maximálny súčet bodov za toto
kritérium je 24, maximálne 4 body za
každú
podskupinu.
Hodnotenie
každého projektu vykonajú dvaja
nezávislí vyhodnocovatelia, ktorým sa
jednotlivé
projekty
priradia
žrebovaním. Na žrebovaní priradenia
projektov jednotlivým hodnotiteľom sa
môžu
zúčastniť
členovia
monitorovacieho výboru. Počet bodov
za celý bod 6 sa určí aritmetickým
priemerom bodov získaných od
jednotlivých hodnotiteľov. V prípade
ak rozdiel celkového počtu pridelených
bodov za kritérium 6. priradených
jednotlivými hodnotiteľmi prekročí 20
%, určí sa tretí hodnotiteľ. Na výkon
samotného
hodnotenie
bude
vypracovaná
Inštrukcia
pre
hodnotiteľov.

max.
24

100

Prepočet percentuálneho podielu výroby a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry (v tonách,
resp. kg) na celkovej výrobe a spracovaní produktov (v tonách, resp. kg) za posledné účtovné
obdobie žiadateľ uvedie v projekte realizácie.

Žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie (max. 10
strán), ktorý obsahuje minimálne:
1. Cieľ projektu,
2. súčasný stav v oblasti spracovania rýb u žiadateľa a jeho doplnenie v rámci projektu,
3. popis súčasného a požadovaného stavu v oblasti spracovania rýb,
4. dôvody a prínosy realizácie projektu,
5. vplyv projektu na plnenie strategickej priority a strategických ukazovateľov Národného
strategického plánu rybného hospodárstva SR 2007 – 2013,

6. vplyv projektu k naplneniu sledovaných cieľov Operačného programu Rybné hospodárstvo
SR 2007 – 2013,

7. popis spôsobu realizácie, časový harmonogram realizácie,
8. deklarovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity
9. rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob udržania, resp. zvýšenia
zamestnanosti s preukázaním stavu zamestnancov k začiatočnému referenčnému
dátumu,
10. spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu.
6. Hodnotenie kvality projektu
6. 1 Projekt podporuje strategickú prioritu Národného strategického plánu rybného hospodárstva SR
2007 - 2013 (kapitola 4.2 Spracovanie rýb)
Rozpätie
Popis
Body
Projekt nepodporuje strategickú prioritu Národného
Nedostatočne
0
strategického plánu rybného hospodárstva SR 2007 - 2013
Projekt čiastočne podporuje strategickú prioritu Národného
Dobre
2
strategického plánu rybného hospodárstva SR 2007 - 2013
Projekt podporuje strategickú prioritu Národného
Veľmi dobre
4
strategického plánu rybného hospodárstva SR 2007 - 2013
6.2 Projekt podporuje strategické ukazovatele Národného strategického plánu rybného hospodárstva
SR 2007 až 2013 (kapitola 4.2 Spracovanie rýb)
Rozpätie
Popis
Body
Projekt nepodporuje strategické ukazovatele
0
Nedostatočne
Projekt čiastočne podporuje strategické ukazovatele (resp.
Dobre
2
podporuje len jeden strategický ukazovateľ)
Veľmi dobré
Projekt podporuje obidva strategické ukazovatele
4
6.3 Výsledky projektu smerujú k naplneniu sledovaných cieľov opatrenia 2.2 Operačného programu
Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013
Rozpätie
Popis
Body
Výsledky projektu nesmerujú k naplneniu sledovaných
Nedostatočný
0
cieľov, resp. smerujú len k naplneniu jedného sledovaného
cieľa opatrenia.
Výsledky projektu len čiastočne smerujú k naplneniu
Dobrý
2
sledovaných cieľov opatrenia.
Výsledky projektu smerujú k naplneniu aspoň 3
Veľmi dobrý
4
sledovaných cieľov opatrenia.
6.4 Rozpočet projektu je účelný, efektívny jednoznačný, prehľadný, nevyhnutný pre realizáciu projektu
vzhľadom na aktivity a ciele projektu.
Rozpätie
Popis
Body

Rozpočet projektu nie je účelný, efektívny, jednoznačný,
resp. prehľadný a nie je v súlade s cieľmi a aktivitami
projektu, nesúvisí s realizáciou, alebo nie je nevyhnutný
Nedostatočné
0
pre realizáciu projektu. Rozpočet projektu nepokrýva
všetky navrhované činnosti, tzn. projekt je z finančného
hľadiska nerealizovateľný.
Rozpočet projektu je len čiastočne účelný, efektívny,
jednoznačný, resp. prehľadný a je len čiastočne v súlade
s cieľmi a aktivitami projektu, len čiastočne súvisí
s realizáciou, alebo je len čiastočne nevyhnutný pre
Dobré
2
realizáciu projektu vzhľadom na aktivity a ciele projektu.
Rozpočet projektu len čiastočne pokrýva všetky
navrhované činnosti, tzn. projekt je z finančného hľadiska
len čiastočne realizovateľný.
Rozpočet projektu je účelný, efektívny, jednoznačný,
Veľmi dobré
prehľadný, nevyhnutný pre realizáciu projektu vzhľadom
4
na aktivity a ciele projektu.
6.5 Časový rozsah realizácie projektu je primeraný a má logickú nadväznosť z hľadiska stanovených
výstupov.
Rozpätie
Popis
Body
Časový rozsah realizácie aktivít projektu je neprimeraný,
Nedostatočné
resp. nemá logickú nadväznosť z hľadiska stanovených
0
výstupov.
Časový rozsah realizácie aktivít projektu je len čiastočne
Dobré
2
primeraný, resp. má len čiastočne logickú nadväznosť
z hľadiska stanovených výstupov.
Časový rozsah realizácie aktivít projektu je primeraný a
Veľmi dobré
4
má logickú nadväznosť z hľadiska stanovených výstupov.
6.6 Spôsob realizácie projektu je primeraný cieľom projektu, administratívnym, odborným,
technickým a finančným možnostiam žiadateľa a udržateľnosť projektu je reálna.
Rozpätie
Nedostatočný

Dobrý

Veľmi dobrý

Popis
Spôsob realizácie projektu je neprimeraný cieľom projektu,
administratívnym, odborným, technickým a finančným
možnostiam žiadateľa, udržateľnosť projektu je nereálna.
Spôsob realizácie projektu je čiastočne primeraný cieľom
projektu, administratívnym, odborným, technickým a
finančným možnostiam žiadateľa, udržateľnosť projektu je
čiastočne reálna.
Spôsob realizácie projektu je primeraný cieľom projektu,
administratívnym, odborným, technickým a finančným
možnostiam žiadateľa, udržateľnosť projektu je reálna.

Body
0

2

4

V prípade rovnosti bodov bude zohľadnených viac bodov postupne za bodovacie kritéria
nasledovne:
1. bodovacie kritérium č. 1,
2. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie kritérium č. 6,
3. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie kritérium č. 3,
4. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie kritérium č. 2,
5. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie kritérium č. 4,
6. v prípade nerozhodnosti nasleduje bodovacie kritérium č. 5,
7. v prípade nerozhodnosti aj po postupnom zohľadnení bodov 1 až 6 poradie určí žreb.

7. Oprávnenosť cieľovej skupiny
Nie je relevantné.

8. Spôsob financovania
Finančná podpora bude prijímateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku.
Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje na základe prijímateľom predložených
účtovných dokladov a podpornej dokumentácie, slúžiacej na preukázanie oprávnenosti
výdavkov, systémom refundácie.

9. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie
v rámci výzvy
 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
 cieľ Konvergencia –1 482 307 EUR
 oblasti mimo cieľ Konvergencia – 449 235 EUR

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
 cieľ Konvergencia – 1 110 561 EUR
 oblasti mimo cieľ Konvergencia – 207 758 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov

 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
 cieľ Konvergencia: min. 5 000 EUR, max. 500 000 EUR
 oblasti mimo cieľa Konvergencia: min. 5 000 EUR, max. 250 000 EUR

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
 cieľ Konvergencia: min. 10 000 EUR, max. 1 000 000 EUR
 oblasti mimo cieľa Konvergencia: min. 10 000 EUR, max. 250 000 EUR
Intenzita podpory
Podpora je obmedzená na mikropodniky, malé a stredné podniky6 s prioritou na
mikropodniky a malé podniky (v súlade s článkom 29(4)/35(3) nariadenia Rady (ES)
č. 1198/2006 o EFRH) – (týka sa opatrenia 2.1 aj opatrenia 2.2):
Tab. 1 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikropodniky a malé podniky

Cieľ

6

Celkové oprávnené výdavky
Verejné zdroje
Súkromné
zdroje
EFRH
ŠR

Pre účely začlenenia v rámci kategórie mikropodnikov, malých alebo stredných podnikov v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES slúži Užívateľská príručka vydaná Európskou komisiou v českom jazyku.
Užívateľská príručka je zverejnená na internetovej stránke www.apa.sk. Jediným záväzným podkladom je
odporúčanie Komisie 2003/361/ES, uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 124, s. 36 zo dňa 20. mája 2003
(tvorí prílohu tejto Príručky).

cieľ Konvergencia
oblasť mimo cieľa Konvergencia

45 %
20 %

15 %
20 %

40 %
60 %

Tab. 2 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky

Cieľ
cieľ Konvergencia
oblasť mimo cieľa Konvergencia

Celkové oprávnené výdavky
Verejné zdroje
Súkromné
zdroje
EFRH
ŠR
37,5%
12,5 %
50 %
15 %
15 %
70 %

Tab. 3 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre ostatné podniky

Cieľ
cieľ Konvergencia
oblasť mimo cieľa Konvergencia
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Celkové oprávnené výdavky
Verejné zdroje
Súkromné
zdroje
EFRH
ŠR
22,5%
7,5 %
70 %
10 %
10 %
80 %

Upozornenie:
Výška žiadaného príspevku v % musí byť jednotná pre všetky investície, ktoré sú predmetom
projektu a žiadateľ ju nemôže po predložení ŽoNFP meniť.
Žiadateľ si uplatní maximálnu výšku podpory stanovenú pre jednotlivé ciele, v závislosti od
veľkosti podniku a miesta realizácie projektu.

10.Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov ŽoNFP
Formálne nedostatky v ŽoNFP, predloženej žiadateľom sa odstránia výzvou žiadateľovi na
písomné doplnenie, resp. zmenu údajov, prípadne písomným oznámením žiadateľovi, ktoré
formálne zmeny vo formulári žiadosti PPA vykonala.

11.Časový harmonogram konania o ŽoNFP
Príjem ŽoNFP
od 3.06.2013 do 14.06.2013

Vydanie rozhodnutia
o schválení ŽoNFP
do 60 dní od kompletnosti
ŽoNFP

12.Ďalšie podmienky poskytnutia podpory
• ŽoNFP sa prijímajú na predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA:
www.apa.sk. Pre vypracovanie ŽoNFP a pre ich administráciu platia ustanovenia uvedené
v príručke.
• Prípadné zmeny informácií zverejnených vo výzve alebo v príručke počas zverejnenia
výzvy sa môžu týkať len výkladu a vysvetlenia informácií uvedených vo výzve alebo
príručke. Zmeny budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle PPA:
www.apa.sk.
• ŽoNFP sa podáva počas lehoty uvedenej v tejto výzve. PPA prijíma kompletné ŽoNFP
poštou alebo priamo v podateľni PPA na adrese: Pôdohospodárska platobná agentúra,
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v čase v pondelok – štvrtok od 8.00 do 15.00 hod
a v piatok do 12.00 hod.
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Ostatné podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje z dôvodu vymedzenia pojmu odporúčanie Komisie
2003/361/ES, majú menej ako 750 zamestnancov alebo obrat menej ako 200 miliónov EUR.

• ŽoNFP sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení, podpísaná štatutárnym
zástupcom žiadateľa alebo osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa
spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke/balíku s uvedením čísla
výzvy a názvu opatrenia umiestnenom v ľavom hornom rohu obálky. V pravom
dolnom rohu obálky bude napísané „Neotvárať“.
• PPA prijíma a následne registruje len ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky povinné prílohy,
uvedené v zozname príloh vo formulári ŽoNFP, v časti 14. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU.
Poradie predložených príloh musí súhlasiť s poradím uvedeným v zozname povinných
príloh.
• Pri osobnom doručení do podateľne ústredia PPA dátum na pečiatke podateľne ústredia
PPA, nesmie byť vyšší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania ŽoNFP na PPA.
• Pri doručení poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke/balíku. Dátum
poštovej pečiatky nesmie byť vyšší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania
ŽoNFP na PPA. PPA akceptuje uvedený dátum iba v prípade, ak takto podaná ŽoNFP bola
prijatá podateľňou ústredia PPA najneskôr do 10-teho kalendárneho dňa (vrátane dňa
podania ŽoNFP na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania ŽoNFP.
• ŽoNFP doručené na PPA po uvedených termínoch budú žiadateľovi vrátené späť.
• PPA si vyhradzuje právo dodatočného vyžiadania ďalších informácií (objasnenia
nezrovnalostí) od konečného prijímateľa/žiadateľa v závislosti od charakteru projektu.
Lehota na predloženie týchto informácií bude uverejnená vo výzve na doplnenie ďalších
informácií a to do 10-tich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy osobne alebo poštou
na adresu určenú vo výzve na doplnenie ďalších informácií, pričom pre posúdenie
včasného doručenia chýbajúcich dokladov (údajov) platia rovnaké podmienky, ako pri
prijímaní ŽoNFP.
• ŽoNFP sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle bodovacích kritérií a vytvorí
sa hranica finančných možností (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých
zoradených ŽoNFP s finančnými možnosťami, t. j. finančným limitom na kontrahovanie
stanovenom vo výzve).
• Upozornenie:
 Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s
Usmernením postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,
stanoveným v Príručke, v kapitole 4 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní
tovarov, stavebných prác a služieb.
 Žiadateľ je povinný začať realizovať obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb
najskôr dňa 01.10.2012.
 V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný
predložiť kompletnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí
súčasť povinných príloh v rámci ŽoNFP.
 Doklady súvisiace s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb musia byť v
súlade s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
 Žiadateľ je povinný dodržiavať pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov v súvislosti so
zadávaním zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutím
služieb a uzatvorením zmlúv súvisiacich s týmito zákazkami. Pravidlá sú podrobne
uvedené v Príručke, v kapitole 4 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní
tovarov, stavebných prác a služieb.

 Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z OPRH
neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná žiadateľom vo
formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na PPA je konečná, a nie je možné ju v rámci
procesu spracovávania dodatočne zvyšovať – to platí aj v prípade, že sa sumy zmenia
na základe obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb.
 Neoprávnené výdavky je žiadateľ povinný z požadovanej sumy odčleniť.
 PPA nebude akceptovať žiadosti o zmenu v ŽoNFP ovplyvňujúce jej bodové
hodnotenie smerom nahor.
 Žiadatelia môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, znášajú však riziko, že projekt na financovanie
z OPRH nebude schválený.
• Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Prípadné ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail:
zelmira.milkova@apa.sk. Všetky informácie o adresách a telefónych číslach získate na
webovom sídle ww.apa.sk. Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu generálneho riaditeľa PPA,
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. PPA bude reagovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z. na otázky, na ktoré je možné odpovedať informáciami zverejnenými na webovom sídle
PPA len odkazmi na príslušné zverejnené dokumenty. V procese vyhodnocovania žiadostí
PPA neposkytne informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku
vyhodnotenia ŽoNFP bude žiadateľ písomne informovaný. Odpovede poskytnuté
žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby,
nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať.

13.Prílohy
- Formuláre ŽoNFP
- Návrh zmluvy o poskytnutí NFP
- Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z OPRH, verzia 8.0

V Bratislave 14.01.2013

MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ

