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1. Identifikácia žiadateľa

35505281IČO:Právna forma: Záujmové združenie právnických
osôb

Štát: SlovenskoSídlo: Zalužice, Zalužice 207, 07234

35505281Hlavný identifikátor (IČO):Obchodné meno / názov: Záujmové združenie spoločenstva
obcí mikroregiónu " Juh Šíravy"

IČZ:DIČ: 2021832978

IČ DPH / VAT:Platiteľ DPH: Nie

Meno a priezvisko štatutára: Ing. Marianna Šimková

Štatutárny orgán

Identifikácia partnera
Nevzťahuje sa

2.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

3.

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Ing. Marianna Šimková Hažín 66, 07234 Hažín obechazin@gmail.com 0905493167

35505281Identifikátor (IČO):ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPOLOČENSTVA OBCÍ
MIKROREGIÓNU " JUH ŠÍRAVY"

Subjekt:

Identifikácia projektu
Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"Názov projektu:

5.

Akronym:

Kód ŽoNFP: NFP310010K705
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Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 - 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

NACE projektu: Všeobecná verejná správa

Kategórie regiónov: Bez kategórie regiónov

NieProjekt s relevanciou k
Regionálnym integrovaným
územným stratégiám:

NieProjekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov1.

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Forma financovania: 01 - Nenávratný grant

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oblasť intervencie: 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

Typ územia: 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Miesto realizácie projektu6.A
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Michalovce Hažín1.

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Michalovce Hnojné2.

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Michalovce Lúčky3.

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Michalovce Zalužice4.

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Michalovce Závadka5.
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6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis projektu
Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území piatich obcí patriacich do Záujmového združenia
spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy" (ďalej len „združenie“). Tento cieľ sa dosiahne vybavením všetkých domácností v obciach združenia kompostérmi
určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a vybavením obcí samotných kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého
pri údržbe obecnej zelene.
Špecifické ciele projektu:

    •  Splnenie nových legislatívnych požiadaviek v oblasti nakladania s BRKO,
    •  Zníženie celkového množstva vyprodukovaného BRKO,
    •  Zníženie podielu BRKO v zmesovom komunálnom odpade a zníženie celkového množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku,
    •  Zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života občanov v dotknutej oblasti.
Realizáciou projektu obce napĺňajú nové požiadavky, ktoré im ukladá zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacia Vyhláška č.371/2015 Z.z. v oblasti
nakladanie s BRKO. Táto nová legislatíva ukladá obciam povinnosť zabezpečiť do každej domácnosti zbernú nádobu alebo kompostovací zásobník určený na
BRKO.
Všetky obce združenia sa rozhodli pre zavedenie domáceho kompostovania BRKO. Z toho dôvodu je hlavnou aktivitou projektu predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.
Miestom realizácie projektu je päť obcí, členov združenia, a to obce Hažín, Hnojné, Lúčky, Zalužice a Závadka.
Hlavné merateľné ukazovatele projektu sú zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov (cieľová hodnota 1138,2 m3) a počet zariadení na
predchádzanie vzniku odpadu (cieľová hodnota 1084 kusov).

7.
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7.1  Popis východiskovej situácie

Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy" bolo založené v roku 2000 na základe zákona č.40/1964 Z.z. za účelom spolupráce
a koordinácie aktivít obcí v rôznych oblastiach verejného života. Členmi združenia je 5 obcí nachádzajúcich sa na východe Slovenska v Košickom kraji v okrese
Michalovce. Do predkladaného projektu sa zapojilo všetkých 5 členov združenia, a to obce Hažín, Hnojné, Lúčky, Zalužice a Závadka.
Celkový počet obyvateľov týchto piatich obcí je 2866, veľkosť jednotlivých obcí je v rozmedzí od 223 obyvateľov (Hnojné) až do 1145 obyvateľov (Zalužice). Vo
všetkých obciach sa nachádza celkom 984 rodinných domov a 3 bytové domy s 21  bytmi. Dotknuté územia patrí medzi menej rozvinuté regióny s nízkou
ekonomickou aktivitou a vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá je v okrese na úrovni 12,75%. Dve z dotknutých obcí sú uvedené v Atlase Rómskych komunít
s týmto zastúpením Rómov na celkovej populácii obce: Hnojné 25,7%, Lúčky 32,4%.
 
Prehľad základných údajov združenia je v nasledujúcej tabuľke.
 
                              Počet                 Počet                Počet                  Počet všetkých
Obec                    obyvateľov         rod.domov         bytoviek              bytov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hažín                   480                       138                       0                           0
Hnojné                 223                       102                       0                           0
Lúčky                   568                       173                       0                           0
Zalužice               1145                     450                       0                            0
Závadka               450                       121                       3                           21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU                 2866                     984                       3                           21
 
Z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného obcami združenia tvorí zmesový komunálny odpad (ZKO) viac ako 80%, čo predstavuje značný
potenciál z hľadiska intenzifikácie triedeného zberu a realizácie aktivít v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vidiecke
osídlenie s množstvom záhrad a verejnej zelene, predstavuje BRKO nezanedbateľnú časť komunálnych odpadov.
Vyhláška č.371/2015 Z.z. ukladá obciam povinnosť zabezpečiť pre každú domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) zbernú nádobu alebo kompostovací
zásobník v závislosti od zvoleného systému nakladania s BRKO zo záhrad. Všetkých päť obcí sa rozhodlo pre zavedenie domáceho kompostovania
v kompostovacích zásobníkoch, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

    •  V žiadnej obci nie je obecná kompostáreň.
    •  Obce nedisponujú technikou a personálom na zabezpečenie potrebnej frekvencie triedeného zberu a zvozu BRKO z domácností v zberných nádobách. 
    •  Zavedenie domáceho kompostovania umožňuje obciam uplatniť si výnimku na vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
v súlade s §81 ods. 21 zákona č.79/2015 Z.z.
    •  Ďalšími dôvodmi na predchádzanie vzniku odpadov je jeho najvyššia priorita v hierarchii odpadového hospodárstva a minimalizácia negatívnych vplyvov na
životné prostredie a zdravie ľudí. 
Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti žiadna z obcí doposiaľ nenakúpila potrebné kompostéry pre domácnosti. Na kompostovanie občania v súčasnosti
využívajú v prevažnej miere drevené kompostovacie zásobníky, ktoré sú vo väčšine prípadov zastarané a nevyhovujúce, čo značne znižuje efektivitu zavedeného
systému. V dôsledku toho končí časť vyprodukovaného BRKO buď v zmesovom komunálnom odpade, alebo je zlikvidovaná iným spôsobom. Realizáciou
navrhovaného projektu sa vytvoria podmienky na vyriešenie tohto pálčivého problému.
Každá obec udržiava taktiež rozsiahle plochy obecnej zelene, ako sú cintoríny, parky, školské a športové areály, areály kultúrnych domov a obecných úradov,
detské ihriská, okolia ciest a ďalšie verejné priestranstvá. Obecná zeleň je udržiavaná vo všetkých obciach malou ručnou technikou (krovinorezy, malé motorové
kosačky, píly, ručné náradie). Okrem tejto ručnej techniky žiadna z obcí nevlastní ďalšie materiálno-technické vybavenie na nakladanie s BRKO. Keďže ani v jednej
obci nie je obecná kompostáreň, BRKO z obecnej zelene je kompostovaný na pozemkoch obcí na provizórnych kompostoviskách. Pre zvýšenie účinnosti systému
je v prvom rade potrebné zvýšiť kapacity na kompostovanie, čo sa dosiahne rozmiestnením obstarávaných kompostérov.
Vzhľadom k tomu, že predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov do domácností a do obcí, nedochádza v rámci navrhovaného projektu k duplicite
technického vybavenia ani financovania.
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7.2  Spôsob realizácie aktivít projektu

Všetky aktivity projektu sú v súlade s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy a boli nadefinované v súlade s očakávanými výsledkami projektu.
Hlavnou aktivitou projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. V rámci tejto
aktivity budú obstarané kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO vyprodukovaného v domácnostiach dotknutých piatich obcí, ako aj kompostéry na
predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene vo vlastníctve obcí. 
Realizáciou projektu obce napĺňajú povinnosť zabezpečiť pre svojich občanov kompostovacie zásobníky, vyplývajúcu zo zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a
vykonávacej vyhlášky č.371/2015 Z.z.
Celkový počet a kategórie kompostérov boli stanovené na základe skutočnej potreby tak, aby boli zabezpečené dostatočné kapacity na kompostovanie
vyprodukovaného BRKO. Pri určovaní potrebného počtu kompostérov boli zobrané do úvahy hlavné parametre obcí, a to najmä počet obyvateľov, počet rodinných
domov (IBV), celkové súčasné množstvo ZKO, priemerné zastúpenie BRKO v ZKO, plochy a štruktúra udržiavanej zelene v záhradách občanov, plochy a štruktúra
obecnej zelene, ako aj dostupné dokumenty, analýzy a štatistické údaje v oblasti tvorby a zloženia komunálnych odpadov (PPVO SR 2014 – 2018, POH SR 2016-
2020, Metodické príručky na nakladanie s BRKO apod.). Plochy a štruktúra zelene boli stanovené na základe údajov od obecných úradov a údajov z katastra
nehnuteľností. Pri návrhu počtu a objemu potrebných kompostérov bola dodržaná podmienka minimálne 1 litra kompostéra na 1m2 zelenej plochy.
Vzhľadom k tomu, že prevažná väčšina obyvateľov býva v rodinných domoch (IBV) so záhradami, bolo individuálne kompostovanie určené obcami ako
najvhodnejší a v súčasnosti jediný spôsob nakladania s BRKO zo záhrad. Počet  kompostérov bol stanovený tak, aby každá domácnosť žijúca v IBV bola vybavená
jedným kompostérom. Plochy udržiavanej zelene v jednotlivých domácnostiach sú v rozmedzí 800-1050 m2, preto bol pre každý rodinný dom navrhnutý jeden
kompostér s objemom 1050 l (spolu pre IBV 984ks kompostérov). Cieľom je maximálne využitie všetkých kompostérov s realizáciou 2 kompostovaných cyklov za
rok. Z toho dôvodu bude súčasťou dodávky kompostérov aj návod na správne kompostovanie.
BRKO z obecnej (verejnej) zelene bude kompostovaný taktiež v kompostéroch s objemom 1050 l, ktoré budú rozmiestnené na určených miestach v obci. Keďže
v žiadnej obci nie je v súčasnosti obecná kompostáreň, je tento spôsob nakladania s BRKO z obecnej zelene najvhodnejším riešením. Litráž a počet kompostérov
boli zvolené pre konkrétne plochy obecnej zelene na základe údajov z obcí o rozlohe, štruktúre a množstve vyprodukovaného BRKO na týchto plochách.
Štruktúra plôch verejnej zelene a navrhnutých kompostérov v jednotlivých obciach:
- Hažín: celková plocha 30 000m2 v tejto štruktúre: areál cintorína, areál futbalového ihriska, športový areál, areál obecného úradu, okolie denného stacionára,
okolie ČOV, okolie autobusovej zastávky pri parku. Navrhnutých 29ks kompostérov o objeme 1050 l, celkový objem kompostérov 30 450 litrov.
- Hnojné: celková plocha 21 000m2 v tejto štruktúre: areál cintorína, areál futbalového ihriska, park, areál obecného úradu a kultúrneho domu. Navrhnutých 21ks
kompostérov o objeme 1050 l, celkový objem kompostérov 22 050 litrov.
- Lúčky: celková plocha 15 000m2 v tejto štruktúre: dva cintoríny, areál futbalového ihriska, areál obecného úradu, denného stacionára, areál detského ihriska.
Navrhnutých 15ks kompostérov o objeme 1050 l, celkový objem kompostérov 15 750 litrov.
- Zalužice: celková plocha 21 000m2 v tejto štruktúre: dva cintoríny, areál futbalového ihriska, areál ZŠ a MŠ, areál obecného úradu, areál komunitného centra,
detské ihrisko, ostatné menšie plochy v centre obce. Navrhnutých 21ks kompostérov o objeme 1050 l, celkový objem kompostérov 22 050 litrov.
- Závadka: celková plocha 14 000m2 v tejto štruktúre: areál cintorína, obecného úradu, kultúrneho domu, areál MŠ, parčík v centre obce. Navrhnutých 14ks
kompostérov o objeme 1050 l, celkový objem kompostérov 14 700 litrov.
Rozmiestnenie kompostérov na verejných priestranstvách v obciach:
V obci Hažín je potrebných 29ks kompostérov (po 5ks na cintorín, futbalové ihrisko, do športového areálu a  k obecnému úradu, po 3ks k dennému stacionáru,
k ČOV a do parku k autobusovej zastávke), v obci Hnojné je potrebných 21ks kompostérov (po 5ks na cintorín, ihrisko a do parku, po 3ks k obecnému úradu
a kultúrnemu domu), v obci Lúčky je potrebných 15ks kompostérov (po 3ks na každý z dvoch cintorínov a na futbalové ihrisko, po 2ks k obecnému úradu, dennému
stacionáru a na detské ihrisko), v obci Zalužice je potrebných 21ks kompostérov (po 3ks na každý z dvoch cintorínov, na futbalové ihrisko, do areálu ZŠ a MŠ
a k obecnému úradu, po 2ks ku komunitnému centru, na detské ihrisko a do centra obce), v obci Závadka je potrebných 14ks kompostérov (po 4ks na cintorín
a k obecnému úradu, po 2ks ku kultúrnemu domu, MŠ a parčíku v centre obce).
 
Na zabezpečenie funkčného systému nakladania s BRKO je potrebných celkom 1084 kompostérov v nasledujúcej štruktúre:
        
                                            Kompostér                        Kompostér             
                                           1050 l                                 1050 l    
Obec                                   (IBV)                                   (obecná zeleň)                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hažín                                  138                                      29
Hnojné                                102                                      21
Lúčky                                  173                                      15
Zalužice                              450                                      21
Závadka                             121                                      14
------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu                                  984                                      100                                               
 
Dodávateľ kompostérov bol vybratý v procese verejného obstarávania (VO), ktoré bolo zrealizované a ukončené pred podaním ŽoNFP v súlade s platnou
legislatívou. Realizáciou verejného obstarávania sa zabezpečila efektívnosť vynaložených prostriedkov. Jednou z podmienok VO bola aj požiadavka, že súčasťou
dodávky a ceny jednotlivých kompostérov bude návod na obsluhovanie kompostérov a informácie o správnom kompostovaní minimálne v rozsahu požiadaviek
stanovených výzvou.
Dodávateľ zabezpečí dodanie kompostérov na miesto určenia. Po dodávke budú kompostéry distribuované do jednotlivých obcí. Evidenciu kompostérov
a koordináciu ich distribúcie na úrovni združenia bude vykonávať poverený člen projektového tímu. V každej obci bude jeden poverený pracovník obecného úradu
zodpovedný za evidenciu kompostérov na úrovni obce a za ich distribúciu do domácností (centrálnym rozvozom v réžii obce alebo osobným prebratím na
obecnom úrade). Každý občan pri prevzatí kompostéra podpíše protokolárny zápis o jeho prebratí. Súčasťou dodávky každého kompostéra bude návod na obsluhu
a správne kompostovanie v súlade s podmienkami výzvy. Pri preberaní kompostérov budú občania upovedomení o tom, že vyprodukovaný kompost je určený iba
pre vlastnú potrebu a nesmie byť obchodovaný. Po distribúcii kompostérov každá obec zorganizuje minimálne jedno informačné stretnutie s občanmi obce, na
ktoré zabezpečí účasť odborníka v oblasti nakladania s odpadmi. Informáciu o nakladaní s BRKO a správnom kompostovaní uverejní každá obec na svojej webovej
stránke, v obecných novinách a taktiež vyhlásením v miestnom rozhlase.  Priebežná kontrola stavu kompostérov, dodržiavania technologického procesu
kompostovania a poskytovanie informácií občanom bude v zodpovednosti jednotlivých obcí.   
Navrhovaný projekt nadväzuje na existujúcu infraštruktúru a doposiaľ zrealizované aktivity dotknutých obcí v oblasti nakladania s BRKO. Obce sa postupne
vybavujú malou technikou na BRKO, ktorá je plne vyťažená pri údržbe obecnej zelene. Vzhľadom k tomu, že v žiadnej z obcí nie je malá kompostáreň a žiadna
z obcí nie je technicky a personálne vybavená na zabezpečenie potrebnej frekvencie triedeného zberu BRKO v zberných nádobách, bol vo všetkých obciach
zavedený systém domáceho kompostovania. Kapacity na domáce kompostovanie sa budujú postupne, časť občanov kompostuje vo vlastných, prevažne
drevených kompostéroch. Obce evidujú zvýšený záujem a zlepšovanie povedomia občanov o triedení odpadov, na základe prieskumov zrealizovaných obcami
majú občania záujem práve o domáce kompostovanie BRKO a následné využitie kompostu pre vlastné potreby. Realizáciou projektu a zapojením všetkých
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občanov dôjde k intenzifikácii a zvýšeniu účinnosti celého systému nakladania  s BRKO.
Podpornou aktivitou projektu je riadenie projektu interným projektovým manažérom zamestnaným na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
ktorý bude zodpovedný za plynulú realizáciu projektu. Tento bude dbať na dodržiavanie časového harmonogramu projektu, zodpovedať za efektívne vynakladanie
finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom projektu, bude plánovať a sledovať jednotlivé činnosti v rámci implementácie projektu, pripravovať a spracovávať
žiadosti o platbu vrátane monitorovacích správ. Jeho povinnosťou je i koordinovať komunikáciu medzi všetkými zainteresovanými, ktorí budú zodpovední za
realizáciu jednotlivých činností súvisiacich s projektom. Manažér projektu bude spĺňať všetky kvalifikačné podmienky stanovené výzvou.
Časový harmonogram projektu bol naplánovaný tak, aby poskytol dostatok času na podpis zmluvy s vybratým dodávateľom (cca 1 mesiac), dodanie potrebného
množstva kompostérov (cca 6 mesiacov), ich distribúciu do domácností vrátane inštruktáže ku kompostovaniu (cca 2-3 mesiace), spracovanie záverečnej žiadosti
o platbu a ukončenie realizácie projektu (cca 2 mesiace). Čas realizácie projektu je od novembra 2017 do októbra 2018, t.j. 12 mesiacov.
Vzhľadom k hore uvedeným faktom považujeme projekt za reálny a uskutočniteľný. 
Združenie ako subjekt ani žiadna z jeho obcí doposiaľ nezrealizovali žiadny projekt zameraný na BRKO. Z uvedeného dôvodu nedôjde v rámci predkladaného
projektu k duplicitnému financovaniu.
Novovytvorené kapacity na BRKO budú slúžiť ako základný nástroj na dosiahnutie stanoveného hlavného cieľa projektu, ktorým je „predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území piatich obcí patriacich do Záujmového združenia spoločenstva obcí mikroregiónu Juh Šíravy“.
Realizáciou navrhovaných aktivít prispejeme i k naplneniu špecifických cieľov projektu stanovených na základe definovaných potrieb, ktoré sú v priamej súvislosti
s definovanými problémami.
Predkladaný projekt, jeho ciele, aktivity a výsledky sú v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014-2018, Programom odpadového
hospodárstva SR na roky 2016-2020, ako aj s aktuálnym POH Košického kraja a jednotlivých obcí združenia.

7.3  Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Žiadateľ považuje výstupy projektu za dlhodobo udržateľné po technickej, prevádzkovej aj ekonomickej stránke.
Každá domácnosť (rodinný dom) v záberovom území bude v rámci realizácie hlavnej aktivity projektu vybavená 1ks kompostéra v potrebnom objeme, ktorý bude
slúžiť na kompostovanie BRKO vyprodukovaného v domácnosti. Týmto dôjde k splneniu legislatívnej požiadavky vyplývajúcej obciam zo zákona o odpadoch
a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Všetky obstarané kompostéry budú odovzdané občanom oproti protokolárnemu zápisu o prebratí a zostanú vo vlastníctve
združenia najmenej po dobu 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
Na kompostovanie BRKO z obecnej zelene budú na určených miestach v obciach rozmiestnené kompostéry o objeme 1050 l. Za dodržiavanie technologického
postupu kompostovania bude zodpovedný pracovník poverený obecným úradom. 
Kompostovanie bude prebiehať spravidla v 2 cykloch v období od  marca do októbra. Priebežná kontrola stavu kompostérov, dodržiavania technologického
procesu kompostovania a poskytovanie informácií občanom bude v zodpovednosti jednotlivých obcí.
V rámci realizácie projektu každá dotknutá obec zabezpečí, aby platné VZN o odpadoch ustanovovalo v súlade so záväznou hierarchiou odpadového
hospodárstva pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch povinnosť svojpomocne si kompostovať svoje vlastné BRKO zo záhrad.
Všetky tieto opatrenia povedú k dosiahnutiu deklarovaných merateľných ukazovateľov projektu (zvýšená kapacita na predchádzanie vzniku odpadov – 1138,2m3

a počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1084ks) a taktiež k zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti výstupov projektu.
Kvalitatívna úroveň výstupov bude zabezpečená špecifikáciou obstarávaných kompostérov, ktoré musia povinne spĺňať všetky minimálne kvalitatívne požiadavky
tak ako sú definované Výzvou pre jednotlivé kategórie kompostérov. Garantom správneho kompostovania a nakladania s kompostom budú jednotlivé obce.
Systém domáceho kompostovania s kompostérmi priamo v záhradách občanov a kompostovania BRKO z obecnej zelene v kompostéroch umiestnených na
určených miestach v obci je najúčelnejším riešením vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu, ako aj vo vzťahu k súčasnému stavu a k existujúcej
infraštruktúre určenej na nakladanie s BRKO v záberovom území. 
Všetky oprávnené výdavky projektu spĺňajú všetky podmienky a finančné limity stanovené výzvou. Dodávateľ predmetného vybavenia bol vybratý v procese
verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou, ktoré bolo ukončené pred podaním ŽoNFP. Tým sa zabezpečila hospodárnosť a efektívnosť vynaložených
prostriedkov.
Realizácia projektu prispeje k plneniu cieľov definovaných v Programe predchádzania vzniku odpadu SR 2014-2018 (PPVO). Hlavným globálnym cieľom PPVO je
posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu, čo je v plnom súlade s cieľmi a aktivitami predkladaného projektu. Realizáciou projektu
dôjde v dotknutom území k zníženiu množstva BRKO a k zníženiu podielu BRKO v zmesovom komunálnom odpade, čo je hlavným cieľom PPVO v oblasti
nakladania s BRKO. Projekt a jeho aktivity sú taktiež v súlade s opatreniami definovanými v PPVO pre BRKO (Opatrenie č.3: Podpora domáceho kompostovania,
Opatrenie č.4: Podpora komunitného kompostovania).
Projekt bude pre dotknuté územie znamenať aj ďalšie prínosy, a to najmä zníženie celkového množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku, zlepšenie
povedomia občanov o problematike triedeného zberu, splnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy, lepšiu ochranu pôdy a ovzdušia, výrazné zníženie
nelegálneho nakladania s odpadmi, zamedzenie vzniku nelegálnych skládok odpadov, zamedzenie negatívnych vplyvov spôsobených spaľovaním BRKO,
skrášlenie a vyčistenie plôch obcí, celkové zlepšenie životných podmienok občanov a návštevníkov obcí, a tým zvýšenie atraktivity regiónu z hľadiska turistického
ruchu, ktorý je jednou z prioritných rozvojových oblastí regiónu.
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Organizačné, personálne a technické kapacity žiadateľa na riadenie projektu.
Žiadateľ zabezpečí na riadenie projektu dostatočné organizačné, personálne a technické kapacity. Riadenie projektu bude zabezpečované internými kapacitami.
Projektový tím bude zložený z 3 osôb: interný manažér projektu, štatutárka združenia a administratívna pracovníčka.
Interný manažér projektu bude zamestnaný žiadateľom na dohodu o vykonaní práce na dobu 12 mesiacov na celkom 350 hodín. Manažér projektu bude
zabezpečovať činnosti spojené s organizáciou projektových aktivít, komunikáciu s riadiacim orgánom, spracovanie monitorovacích správ projektu, spracovanie
žiadostí o platbu a finančné riadenie projektu. Pôjde o osobu s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa, s minimálne 3 ročnými skúsenosťami s
manažovaním projektov zo zdrojov EU alebo iných verejných zdrojov a so skúsenosťami s riadením aspoň jedného obdobného/porovnateľného projektu (v súlade
s podmienkami stanovenými výzvou).
Štatutárka združenia, Ing. Marianna Šimková, ktorá je zároveň starostkou obce Hažín, má ukončené vysokoškolské vzdelanie a viac ako 20 ročné skúsenosti s
realizáciou projektov ako starostka obce. Táto bude zodpovedná za súčinnosť a koordináciu aktivít projektu medzi jednotlivými obcami, ako aj za aktivity spojené
s informovanosťou občanov a publicitou projektu v celkovom rozsahu 350 hodín na základe dohody o vykonaní práce.
Administratívna pracovníčka, Mgr. Martina Vargová, je zamestnankyňou obecného úradu v Hažíne, má ukončené vysokoškolské vzdelanie a 12 rokov praxe
v oblasti podpory rôznych projektov.  Táto bude zabezpečovať administratívnu podporu projektu, evidenciu a distribúciu kompostérov, účtovníctvo súvisiace
s projektom, prípravu podkladov pre žiadosti o platbu apod. Tieto činnosti bude vykonávať na základe dohody o vykonaní práce v celkovom rozsahu350 hodín.
Priestorové a technické zázemie na realizáciu projektu poskytne obec Hažín, ktorá disponuje dostatočnou priestorovou kapacitou, kancelárskou
a telekomunikačnou technikou na riadenie projektu.
Odborné kapacity žiadateľa a materiálno-technické zabezpečenie pre realizáciu projektu.
Žiadateľ ma zabezpečené dostatočné odborné kapacity a materiálno-technické zabezpečenie na realizáciu projektu.
Verejné obstarávanie bolo ukončené pred podaním ŽoNFP. Za podpis zmluvy v vybratým uchádzačom bude zodpovedná  štatutárka združenia. Prebratie
kompostérov od dodávateľa a ich následnú distribúciu do jednotlivých obcí a domácností bude koordinovať a administratívne zastrešovať Mgr. Vargová. V každej
obci združenia bude jeden pracovník OÚ v rámci svojej pracovnej činnosti poverený koordináciou projektu na úrovni obce. Ku každému kompostéru bude
vyhotovený a podpísaný protokolárny zápisu o prebratí, ktorý bude riadne zaevidovaný a uložený. Na inštruktážne stretnutia s občanmi zabezpečí každá obec na
vlastné náklady účasť odborníka v oblasti odpadového hospodárstva.
Kapacity žiadateľa na zabezpečenie prevádzky projektu po realizácii projektu
Žiadateľ a jednotlivé obce združenia disponujú dostatočnými kapacitami na zabezpečenie prevádzky predmetu projektu po jeho realizácii. Po distribúcii
kompostérov do domácností a inštruktáži k správnemu procesu kompostovania budú za správne používanie kompostérov a ich technický stav zodpovední
občania, ktorí majú povinnosť kompostovať ustanovovanú vo VZN obce. Za správne kompostovanie BRKO z obecnej zelene bude v každej obci zodpovedný
poverený zaškolený pracovník. Priebežnú kontrolu stavu kompostérov a kompostovanie budú mať na starosti poverení pracovníci jednotlivých obecných úradov.
Evidencia kompostérov počas doby udržateľnosti projektu bude v zodpovednosti štatutárky združenia.    
Na zabezpečenie prevádzky projektu po jeho realizácii nie sú zo strany žiadateľa potrebné žiadne ďalšie odborné spôsobilosti.
Doplňujúce podklady k Riadeniu projektu sú doplnené v rámci samostatného listu s názvom Doplňujúce údaje k Formuláru ŽoNFP – tab. č. 7.4 Administratívna
a prevádzková kapacita žiadateľa.

7.4  Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Popis cieľovej skupiny
Nevzťahuje sa

8.

9.
12Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

Harmonogram realizácie aktivít
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Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity: 21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 214K70500001 - Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľnýchkomunálnych odpadov
prostredníctvom obstarania kompostérov

11.2017 10.2018

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPOLOČENSTVA OBCÍ
MIKROREGIÓNU " JUH ŠÍRAVY"

Subjekt: 35505281Identifikátor (IČO):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 11.2017 10.2018

Koniec realizácieZačiatok realizácie

9.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

9.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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10.

35505281ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPOLOČENSTVA OBCÍ
MIKROREGIÓNU " JUH ŠÍRAVY"

Subjekt: Identifikátor (IČO):

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 214K70500001 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľnýchkomunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

1 084

Merateľný ukazovateľ: Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu

Celková cieľová hodnota: 1 084,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0558 Merná jednotka: počet

35505281ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPOLOČENSTVA OBCÍ
MIKROREGIÓNU " JUH ŠÍRAVY"

Subjekt: Identifikátor (IČO):

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 214K70500001 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľnýchkomunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

1 138,2

Merateľný ukazovateľ: Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie
vzniku odpadov

Celková cieľová hodnota: 1 138,2000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0708 Merná jednotka: m3

Aktivity projektu a očakávané merateľné
ukazovatele

10.1  Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele

Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0558 Počet zariadení na predchádzanie
vzniku odpadu

počet 1 084,0000 Áno UR Súčet

P0708 Zvýšená kapacita zariadení na
predchádzanie vzniku odpadov

m3 1 138,2000 Nie UR Súčet

10.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
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11.

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPOLOČENSTVA OBCÍ
MIKROREGIÓNU " JUH ŠÍRAVY"

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 134 492,00 €

35505281Identifikátor (IČO):

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Konkrétny cieľ:

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 130 600,00 €Skupina výdavku:

Hlavné aktivity projektu: 214K70500001 - Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľnýchkomunálnych odpadov prostredníctvom obstarania
kompostérov

130 600,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oprávnený výdavok

521 - Mzdové výdavky 3 892,00 €Skupina výdavku:

Podporné aktivity: 310K705P0001 - Podporné aktivity 3 892,00 €

Nepriame výdavky

Rozpočet projektu

11.A  Rozpočet žiadateľa

Nevzťahuje sa

11.B  Rozpočty partnerov

134 492,00 €Celková výška oprávnených výdavkov:

134 492,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

11.C  Požadovaná výška NFP

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

127 767,40 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

6 724,60 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:
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11.C.1  Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt: Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu " Juh Šíravy"

134 492,00 €Celková výška oprávnených výdavkov:

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPOLOČENSTVA OBCÍ
MIKROREGIÓNU " JUH ŠÍRAVY"

Subjekt: Identifikátor (IČO): 35505281

134 492,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

127 767,40 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

6 724,60 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO

Sumár plánovaných VO

1Počet realizovaných VO: Suma VO pre projekt: 130 600,00 €

0Počet plánovaných VO: Suma VO pre projekt: 0,00 €

12.

Verejné obstarávanie 1

Názov VO: Dodávka záhradných kompostérov

dodávka záhradných kompostérov vrátane dopravy a sprievodnej dokumentácie (informatívny leták)Opis predmetu VO:

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Celková hodnota
zákazky:

130 600,00 €

Postup obstarávania: Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické
trhovisko podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

Začiatok VO: 7.2017

Stav VO: Verejné obstarávanie po podpise zmluvy s
úspešným uchádzačom

Ukončenie VO: 7.2017

Poznámka:

214K70500001 - Predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľnýchkomunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania
kompostérov

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov

35505281 (IČO) - ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE
SPOLOČENSTVA OBCÍ MIKROREGIÓNU " JUH
ŠÍRAVY"

130 600,00 €

Hodnota na aktivitu projektu
z celkovej hodnoty zákazkyAktivita SubjektKonkrétny cieľ

Zoznam aktivít pre VO 1
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Riziko 1

Názov rizika: Nedostačujúca veľkosť kompostérov

Popis rizika: Obstarané kompostéry svojim objemom nepostačujú na množstvo vyprodukovaného BRKO.

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Žiadateľ  pri  stanovení  potrebného  objemu  a počtu  kompostérov  kládol  vysoký  doraz  na  to,  aby  vytvorené  kapacity
postačovali  na  vyprodukovaný  BRKO.  Pri  výpočtoch  zobral  do  úvahy  údaje  o plochách  a štruktúre  zelene,  množstvá
BRKO, dostupné štatistické údaje o tvorbe BRKO, ako aj podmienky stanované výzvou (minimálne 1 liter kompostéra na
1m2 zelenej plochy). 
Dôležitým  nástrojom  bude  aj  informovanosť  a vzdelávanie  občanov,  ktorá  je  súčasťou  projektového  plánu,  s cieľom
zabezpečiť  účinnosť  a  efektivitu  domáceho  kompostovania.      
V prípade  budúcej  potreby  ďalších  kompostérov  pre  domácnosti  budú  tieto  potreby  riešené  individuálne  jednotlivými
obcami. 

Riziko 2

Názov rizika: Neochota obyvateľov a nesprávne kompostovanie

Popis rizika: Neochota  obyvateľov  zapojiť  sa  do  domáceho  kompostovania.  Nedodržanie  správneho  technologického  postupu
kompostovania. 

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Obce zrealizovali  prieskum,  na základe ktorého občania  majú záujem o domáce kompostovanie  a  o  využitie  kompostu
v domácnostiach.  Po  distribúcii  kompostérov  každá  obec  zorganizuje  inštruktáž  k správnemu  kompostovaniu  pre
obyvateľov  obce.  O výhodách  domáceho  kompostovania  budú  občania  každej  obce  pravidelne  informovaní  cez  web
stránku  obce,  hláseniami   v miestnom  rozhlase,  ako  aj  článkami  v obecných  novinách.  V prípade  potreby  budú
zorganizované  ďalšie  inštruktážne  stretnutia  s občanmi.
Za  účelom  dodržiavania  správneho  postupu  kompostovania  bude  súčasťou  dodávky  každého  kompostéra  návod  na
požitie  s obsahom  ustanoveným  výzvou.
Povinnosť kompostovať bioodpad z domácností bude taktiež ustanovená vo VZN každej obce.   

Riziko 3

Názov rizika: Odolnosť/životnosť kompostérov

Popis rizika: Nedostatočná odolnosť a krátka životnosť kompostérov.

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Kvalitné  verejné  obstarávanie,  v ktorom  boli stanovené  minimálne  kvalitatívne  požiadavky  pre  jednotlivé  kategória
kompostérov  v súlade  s  Príloha  č.  4  výzvy  -  Osobitné  podmienky  oprávnenosti  výdavkov.
Kvalitná  zmluva  v vybratým  dodávateľom  zahŕňajúca  okrem  iného  kvalitatívne  parametre  kompostérov,  záručné
podmienky  a sankcie  pre  prípad  nedodržania  podmienok  zmluvy.  

Riziko 4

Názov rizika: Personálne riziká

Popis rizika: Absencia resp. výpadok člena riadiaceho tímu.

Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu13.
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Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Náhrada  z  rôznych  dôvodov  absentujúceho  člena  riadiaceho  tímu  dočasne  z  existujúcich  členov,  prípadne  ostatných
odborných  zamestnancov  niektorej  z  obcí.  Následne  štatutárka  združenia  zamestná  nového  člena  tímu  pracovnou
zmluvou  alebo  dohodou.  Štatutárka  združenia  je  počas  dlhodobejšej  neprítomnosti  nahraditeľná  svojim  zástupcom.

Riziko 5

Názov rizika: Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu

Popis rizika: Nedosiahnutie  merateľného  ukazovateľa  Počet  zariadení  na  predchádzanie  vzniku  odpadu  (cieľová  hodnota  je  1084
kusov  kompostérov),  spôsobené  nedodržaním  zmluvných  podmienok  zo  strany  dodávateľa  (napr.  nedodanie
kompostérov,  nedodržanie  kvalitatívnych  parametrov  apod.). 

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Kvalitné  verejné  obstarávanie,  v ktorom  bol  jasne  vyšpecifikovaný  predmet  obstarávania,  ako  aj  ďalšie  podmienky
v súlade  s výzvou  a s  predkladaným  projektom.
Dôkladná príprava kúpno-predajnej zmluvy spracovanej v súlade s podmienkami stanovenými výzvou.
Prípadné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom bude riešené právnou cestou v súčinnosti s RO.    
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Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP14.

Právna forma spolu so ŽoNFP

Plnomocenstvo spolu so ŽoNFP

Juh Šíravy registrácia-overená_PO DOPLNENÍ.pdf

Juh Šíravy stanovy-overené_PO DOPLNENÍ.pdf

Juh Šíravy výpis uznesenia-overený_PO DOPLNENÍ.pdf

Juh Šíravy zakladateľská zmluva-overená_PO DOPLNENÍ.pdf

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach spolu so ŽoNFP

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu spolu so ŽoNFP

Príloha č. 2 potvrdenie DU.pdf

Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

priloha č. 3 súhrnne čestné vyhlásenie.pdf

Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach spolu so ŽoNFP

Test podniku v ťažkostiach spolu so ŽoNFP

Juh Šíravy Príloha č. 4 Test podniku v ťažkostiach_PO DOPLNENÍ.pdf

Juh Šíravy účtovná závierka 2016_PO DOPLNENÍ.pdf

Priloha č. 4 Testo podniku v ťažkostiach.pdf

Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu spolu so ŽoNFP

Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa spolu so ŽoNFP

Juh Šíravy výpis z BU-overený_PO DOPLNENÍ.pdf

Príloha č. 5 vypis z bankového účtu.pdf

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore
regionálneho rozvoja

spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej
dokumentácie

spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ ani jeho štat. orgán, ani žiadny člen štat. orgánu, ani prokurista/i, ani
osoba splnom. zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právopl. odsúdení za trest. činy v
zmysle §261-263, §328-336, §233-234, §296 a §266-268 Trest. Zák

spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

Výpis z registra trestov spolu so ŽoNFP

Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu Predloženie
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Príloha č. 7 vypis z registra_statutar.pdf

Podmienka, že žiadateľ, ktorým je PO, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu
prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
EÚ alebo trest zákazu účasti vo VO

spolu so ŽoNFP

Výpis z registra trestov právnickej osoby spolu so ŽoNFP

Príloha č. 8 vypis z registra_zdruzenie.pdf

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu spolu so ŽoNFP

Podporná dokumentácia k  oprávnenosti výdavkov spolu so ŽoNFP

Priloha_9_ZoNFP-podporna_dokumentacia_k OV_Juh Šíravy_v2.xlsx

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

priloha č. 3 súhrnne čestné vyhlásenie.pdf

Podmienka, že žiadateľ neukončil realizáciu hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

priloha č. 3 súhrnne čestné vyhlásenie.pdf

Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené spolu so ŽoNFP

Podporná dokumentácia k  oprávnenosti výdavkov spolu so ŽoNFP

Cena predmetu zmluvy č_201734248_Z_po doplnení.pdf

Opisný formulár_Juh Šíravy_Po doplenení.pdf

Priloha_9_ZoNFP-podporna_dokumentacia_k OV_Juh Šíravy_v2.xlsx

Vyhlásenie o zhode, Technický list_Juh Šíravy_po doplnení.pdf

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

priloha č. 3 súhrnne čestné vyhlásenie.pdf

Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov spolu so ŽoNFP

Podporná dokumentácia k  oprávnenosti výdavkov spolu so ŽoNFP

Priloha vyzvy Tab c 7 4 riadenie projektu_Juh Šíravy_po doplení.pdf

Priloha_9_ZoNFP-podporna_dokumentacia_k OV_Juh Šíravy_v2.xlsx

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

Juh_Šíravy_cestne_vyhlasenie_po doplnení_2.pdf

priloha č. 3 súhrnne čestné vyhlásenie.pdf

Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa spolu so ŽoNFP

Priloha č. 10 ukazovateľ hodnotenia finančenej situácie žiadateľa.pdf

Príloha č. 10 ukazovatel_hodnotenia_financnej_situacie_ziadatela.xlsx

Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby,
refundácia

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

priloha č. 3 súhrnne čestné vyhlásenie.pdf

Maximálna a minimálna výška príspevku spolu so ŽoNFP

Podporná dokumentácia k  oprávnenosti výdavkov spolu so ŽoNFP

Priloha_9_ZoNFP-podporna_dokumentacia_k OV_Juh Šíravy_v2.xlsx
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Časová oprávnenosť realizácie projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade
neukončenia schvaľovacieho procesu

spolu so ŽoNFP

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa spolu so ŽoNFP

priloha č. 3 súhrnne čestné vyhlásenie.pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa15.
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
•    všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
•    projekt je v súlade s princípmi rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006  (ďalej len ,,všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
•    zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
•    na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v
príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z
Recyklačného fondu,
•    spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
•    údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
•    som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
•    som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných
následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených
výdavkov).
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 podľa § 47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt Podpis

.................................................. ....................................... Ing. Marianna Šimková Záujmové združenie
spoločenstva obcí
mikroregiónu " Juh Šíravy"

....................................................
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