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EURÓPSKA KOMISIA
Príloha D
REF. Č.: ………………….....
NÁZOV PROJEKTU: ..…………………………………………………………………

KOHÉZNY FOND - 2000-2006


ŢIADOSŤ O PODPORU
NARIADENIE RADY (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994
NARIADENIE RADY (ES) č. 1264/99 z 21. júna 1999
NARIADENIE RADY (ES) č. 1265/99 z 21. júna 1999

ŢIVOTNÉ PROSTREDIE A DOPRAVA
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KOHÉZNY FOND
UPOZORNENIE
ŢIADOSŤ O PODPORU
____________________


Túto žiadosť použite v prípade:
 projektu;
 etapy projektu, ktorá je technicky a finančne nezávislá;
 skupiny projektov, ktoré spája zreteľná spoločná stratégia a ktoré tvoria komplexný
celok.



Vyplnenie žiadosti a príloh I, II a III (Časť A alebo B) je obligatórne. Prílohu I a) je nutné vyplniť, ak sa to
vyžaduje.



Originál a deväť kópií tejto žiadosti zašlite na adresu:

1

European Commission
Directorate General REGIO
Directorate E
Rue de la Loi, 200 - B 1049 Brussels.


Všetky finančné údaje sa uvádzajú v mene Euro (€).



K žiadosti je potrebné priložiť úplný popis projektu a jeho predpokladané výsledky a akékoľvek ďalšie
údaje podstatné pre jeho posúdenie, vrátane:






štúdie uskutočniteľnosti projektu alebo prípravné štúdie;
mapy umiestnenia projektu(ov);
analýzu nákladov a výdajov a finančnú analýzu;
dokumentáciu o dopade na životné prostredie (pozri Prílohu I);
dokumentáciu o verejnom obstarávaní.



Pre zjednodušenie posudzovania projektov, je možné priložiť stručný prehľad technickej dokumentácie.



Electronická verzia tejto žiadosti v anglickej podobe je dostupná na [www.inforegio.cec.eu.int].

1 Je tiež možné doručiť overený originál a disketu, CD-Rom alebo zaslať dokumenty e-mailom v kompatibilnom formáte (*.rtf - Rich
Text Format alebo ekvivalent). Všetk materiály v inej, ako digitalizovanej forme (mapy, kópie dokumentov, atď.) predložte spolu s
deviatimi kópiami.
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Ref. č. ...............................
KOHÉZNY FOND:
ŢIADOSŤ O PODPORU
1.

NÁZOV PROJEKTU, ORGANIZÁCIE A REFERENCIE

1.1

Názov projektu/skupiny projektov/etapy projektu

Názov

1.2

Kľúčové slová

Zoznam jednotlivých projektov /v prípade skupiny projektov/

Číslo
projektu
1
2
...

Názov

V prípade potreby doplňte

1.3. Subjekt zodpovedný za ţiadosť
1. Názov :

2. Adresa:

3. Kontaktná osoba:

4. Tel.

5. Fax

6. E-mail

1.4. Subjekt zodpovedný za implementáciu
Číslo
projektu
1

2

Vyplňte pre každý projekt zvlášť. Doplňte riadky podľa potreby.
1. Názov:

2. Adresa:

3. Kontaktná osoba:

4. Tel.

5. Fax

6. E-mail

1. Názov:

2. Adresa:

3. Kontaktná osoba:

4. Tel.

5. Fax

6. E-mail

2. Adresa

3. Kontakt

…
1. Name
V prípade potreby doplňte
(*) Odpovedzte prosím Áno aleboNie.

1.5. Subjekt prijímajúci platby
1. Názov :

2. Adresa:

3. Kontakt:

4. Tel.

5. Fax

6. E-mail

1.5.7. Bankový účet:

4

7. – Platiteľ
DPH*?:

7. - Platiteľ
DPH*?:
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2.

DRUH A MIESTO PROJEKTU

2.1

Sektor
61 – Ţivotné prostredie
65 - Doprava

2.1.1 Oblasť ţivotného prostredia
Vodné hospodárstvo a dodávka vody
Čistenie odpadových vôd
Odpadové hospodárstvo
Iné (prosím špecifikujte)
2.1.2

Oblasť dopravy
Cesty
Ţeleznice
Prístav
Letisko
Iné (prosím špecifikujte)

2.2

Druh projektu
Samostatný projekt
Etapa projektu
Skupina projektov
Iné (špecifikujte)

2.3 Miesto projektu (-ov)
Projekt
Členský štát
číslo
(NUTS I)
1
2
3
4
…
V prípade potreby doplňte

Región
(NUTS II)

Kraj
(NUTS III)

5

Obec
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3.

CIELE PROJEKTU

3.1

Objasnite ciele projektu / etapy projektu / skupiny projektov (pozri tieţ Príloha III časť A alebo
B)

3.1.1 Popíšte celkovú stratégiu a objasnite ako projekt(-y) prispejú ku jej naplneniu.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

3.1.2 Objasnite zistené hlavné problémy a v akej miere projekt, etapa projektu alebo skupina projektov
prispeje k ich riešeniu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

3.1.3 Podrobne popíšte ciele a zámery projektu
(napr. v prípade dopravných projektov špecifikujte miesta, na ktorých dochádza ku zápcham, plánované zvýšenie
kapacity a rýchlosti dopravy, úrovne sluţieb, nárast vnútrozemskej a medzinárodnej dopravy alebo iné problémy,
ktoré je nutné riešiť; v prípade environmentálych projektov špecifikujte, ktoré problémy je nutné riešiť, aké
mnoţstvo obyvateľstva ovplyvní pozitívny účinok projektu, zlepšenie kvality, zníţenie miery znečistenia, atď.)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

3.1.4 Načrtnite súvislosť medzi projektom a podporami z iných zdrojov (EÚ, VÚC, obec, štát...)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

3.2

Stručne objasnite moţné alternatívy riešenia zistených hlavných problémov, ktoré má tento
projekt riešiť. Uveďte dôvody neuplatnenia uvedených alternatív.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

3.3.1 Hlavné kvantifikované ciele
Doplňte do tabuľky, ak je možné
Projekt Cieľ 1:
Cieľ 2:
číslo
Pouţitá jednotka:
Pouţitá jednotka:
1
2
3
…
V prípade potreby pridajte riadky a stĺpce
Celkom

Cieľ 3:
Pouţitá jednotka:

3.3.2 Vedľajšie kvantifikované ciele
6

Cieľ 4:
Pouţitá jednotka:
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Doplňte do tabuľky, ak je možné
Projekt Cieľ 1:
Cieľ 2:
číslo
Pouţitá jednotka:
Pouţitá jednotka:
1
2
3
…
V prípade potreby doplňte riadky a stĺpce
Celkom

Cieľ 3:
Pouţitá jednotka:

7

Cieľ 4:
Pouţitá jednotka:
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4.

POPIS PROJEKTU

4.1

Uveďte prosím popis celkového projektu / etapy projektu / skupiny projektov (pozri tieţ Prílohu
III časť A alebo B)
 V prípade etapy projektu popíšte celkový (hlavný) projekt, ku ktorému sa vzťahuje, popíšte dotknutú etapu
alebo časť, to, ako súvisí s celkovým projektom a prečo je možné považovať ju za technicky a finančne
samostatnú.
 V prípade skupiny projektov popíšte celkovú charakteristiku skupiny a potom podrobne popíšte jednotlivé
projekty, zaradené v skupine.
 Pri vypĺňaní tabuľky 4.3.1 a 4.3.2 použite kvantiatívne indikátory (napr. kapacita zariadení na
dodávku/úpravu vody, počet obsluhovaných obyvateľov, navrhovaný stupeň úpravy, počet plánovaných /km/
ciest/železníc a stavby – mosty, mimoúrovňové križovatky, tunely, viadukty, ktoré majú byť vybudované alebo
modernizované, požadované vybavenie/dodávky, atď.).
 V prípade potreby použite prílohy a plány.

.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

4.2

Ak je pravdepodobné, ţe projekt bude mať významný cezhraničný dopad z dôvodu svojho
rozsahu a/alebo umiestnenia, vyznačte Áno a objasnite dôvody.
Áno
Nie
.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

4.3.1

Kvantitatívny popis: hlavné indikátory

Projekt Indikátor 1:
Indikátor 2:
číslo:
Pouţitá jednotka:
Pouţitá jednotka:
1
2
…
V prípade potreby doplňte riadky a stĺpce
Celkom
*V prípade potreby použite ďalšie indikátory

Indikátor 3:
Pouţitá jednotka:

Indikátor *:
Pouţitá jednotka:

Indikátor 3:
Pouţitá jednotka:

Indikátor *:
Pouţitá jednotka:

4.3.2 Kvantitatívny popis: vedľajšie indikátory
Projekt Indikátor 1:
Indikátor 2:
číslo:
Pouţitá jednotka:
Pouţitá jednotka:
1
2
…
V prípade potreby doplňte riadky a stĺpce
Celkom
*V prípade potreby použite ďalšie indikátory
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5.

ČASOVÝ PLÁN

5.1

Predpokladaný časový plán

Projekt
číslo:

1
2
…

Predchádzajúce časti a
Realizácia verejných
štúdie(*)
zákaziek
Dátum
Dátum
Dátum
Dátum
zahájenia
ukončenia
zahájenia
ukončenia
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
Zahájenie prevádzkovej etapy: …/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
Zahájenie prevádzkovej etapy: …/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
Zahájenie prevádzkovej etapy: …/…/…
V prípade potreby doplňte
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
Zahájenie prevádzkovej etapy: …/…/…

Nákup pozemkov/
Vysporiadanie vlastníctva
Dátum
Dátum
zahájenia
ukončenia
…/…/…
…/…/…

Výstavba
Dátum
zahájenia
…/…/…

Dátum
ukončenia
…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

……
Skupin
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
a
celkom
(*) Táto časť zahŕňa: štúdiu uskutočniteľnosti, analýzu nákladov a výnosov, finančnú analýzu a analýzu dopadu na životné
prostredie.

5.2
Projekt
číslo:
1

2

…

……

5.3
Projekt
číslo:
1

……

Stručne popíšte uţ zrealizované etapy projektu / etapy projektu/ skupiny projektov.
Dátum
zahájenia
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…

Popis etapy
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
V prípade potreby doplňte riadky

Dátum
ukončenia
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…
…/…/…

V prípade etapy projektu, predloţte the predpokladaný časový plán výstavby a popis ostatných
súvisiacich etáp.
Etapa 1
Dátum
Dátum
zahájenia
ukončenia
…/…/…
…/…/…
Popis

Etapa 2
Dátum
Dátum
zahájenia
ukončenia
…/…/…
…/…/…
Popis

Etapa 3
Dátum
Dátum
zahájenia
ukončenia
…/…/…
…/…/…
Popis

V prípade potreby doplňte riadky a stĺpce

9

Etapa 4
Dátum
Dátum
zahájenia
ukončenia
…/…/…
…/…/…
Popis
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6.

NÁKLADY NA REALIZÁCIU PROJEKTU

6.1

Oprávnené náklady

Projekt Plánovanie Nákup
Príprava
číslo:
pozemkov lokality

Výstavba

Vybavenie

Technická Propagácia Rezerva
pomoc

v tisíc. Euro
DPH
Celkom
alebo
ekvivalent

1
2
…
Celkom
V prípade potreby doplňte

6.2

Výdaje uskutočnené pred podaním ţiadosti* a/alebo identifikované ako neoprávnené*

Projekt Plánovanie Nákup
Príprava
číslo
pozemkov lokality

Výstavba

Vybavenie

Technická Propagácia Rezerva
pomoc

v tisíc. Euro
DPH
Celkom
alebo
ekvivalent

1
2
…
Celkom
V prípade potreby doplňte
* Podľa pravidiel o oprávnenosti výdajov vydaných Komisiou (pozri Vademecum)

6.3

Celkové náklady

Projekt Plánovanie Nákup
Príprava
číslo
pozemkov lokality

Výstavba

Vybavenie

Technická Propagácia Rezerva
pomoc

v tisíc. Euro
DPH
Celkom
alebo
ekvivalent

1
2
…
Celkom
V prípade potreby doplňte

6.4

Daň z pridanej hodnoty
Ak organizácia zodpovedná za realizáciu projektu nie je platiteľom DPH (v §1.4.7 ste vyznačili “Nie”),
uveďte prosím právne odôvodnenie výnimky.
………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

Ak organizácia zodpovedná za realizáciu projektu je platiteľom DPH a nemá nárok na úplné ani
čiastočné vrátenie čiastky DPH, vysvetlite prosím situáciu a uveďte právne odôvodnenie pre kaţdý taký
prípad. Uveďte podiel z nepreplatenej DPH.
………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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Oprávnené ročné náklady

6.5

v tis. Euro
Projekt
číslo
1
2
…
Celkom

6.6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Finančný plán (pozrite nasledujúcu stranu)
(založený na predpokladaných výdajoch subjektu zodpovedného za realizáciu projektu)

11

2006

Celkom
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FINANČNÝ PLÁN
Projekt
č.

NÁZOV
Číslo
Euro

Rok

Verejné výdaje alebo ekvivalentné, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenosti Kohézneho fondu

Úvery
Spoločenstva

CELKOM

Iné

(len pre informačné
účely)

Kohézny fond

[1]=[2]+[4]+[8]

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Celkom

[9]

[2]

Národné orgány
%

Celkom

%

Ústredné

[3]=[2]/[1]

[4]=[6]+[7]

[5]=[4]/[1]

[6]

[7]

[8]

[13]

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

85

0

15

0

:

:

:

0

0

0

:

:

:

0

[10]

0 Výdaje uskutočnené pred podaním žiadosti [10]

[11]

0 Neoprávnené náklady [11]

Celkové investície
[12] = [9]+[10]+ [11]
% oprávnené výdaje/
celkové investície
podiel [9] / [12]

Iné

0

12
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6.7

Odhadnite podiel z celkových nákladov vynaloţený na opatrenia prijaté s cieľom zníţiťa/alebo
vylúčiť negatívne vplyvy na ţivotné prostredie a popíšte prijaté opatrenia
Číslo
projektu
1
2
3
4
…
…
Celkom

Prijaté opatrenia

% podiel z
nákladov
na projekt

V prípade potreby doplňte

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

6.8

Ak celkové oprávnené náklady projektu alebo skupiny projektov nepresahujú 10 miliónov Eur,
vyznačte "Áno" a uveďte dôvody pre poskytnutie podpory
Áno

Nie

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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7.

FINANČNÁ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

FINANČNÁ ANALÝZA

Všetky žiadosti musia byť doložené finančnou analýzou s nasledovnými údajmi:
- popis metodiky (s uvedením východzích podmienok a predpokladov);
- economická životnosť projektu;
- investičné náklady;
- dosiahnuté výnosy (ak sú);
- náklady na údržbu a prevádzkové náklady po dobu životnosti projektu;
- výnosy dosiahnuté počas životnosti projektu;
- analýza diskontovaného peňažného toku (DCF);
- analýza citlivosti;
7.1

Predpokladané prevádzkové náklady a príjmy v roku nasledujúcom po spustení prevaţnej časti
projektu.
Rok

Projekt
číslo:

Odhadované príjmy
(1)

Odhadované
prevádzkové náklady
(2)

Čisté príjmy

%
(2)/(1)

Náklady na
amortizáciu

(3) = (1) - (2)

v tisíc. Euro
%
(3)/(4)

(4)

1
2
…
……
V prípade potreby doplňte
Celkom

7.2

Zhrnutie finančnej analýzy a výpočet maximálnej miery spolufinancovania 2
Diskontované peňaţné toky
okyttokyflow

Projekt
číslo:

Ţivotnosť
projektu (v
rokoch)

Finančná
návratnosť PO
ZAPOČÍTANÍ
podpory z
Kohézneho fondu
(1)

Finančná
návratnosť BEZ
ZAPOČÍTANIA
podpory z
Kohézneho fondu
(2)

Čistá súčasná
hodnota investície
(3)

Čistá hodnota
súčasných čistých
výnosov
(4)

%

(4)/(3)

v tisíc. Euro
%

1 - (4)/(3)

1
2
…
……
V prípade potreby doplňte
Celkom
Prosím comment:

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

2

V ţiadnom prípade nesmie miera spolufinancovania zo strany ES presiahnuť 85% oprávnených verejných výdajov.
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7.3.a Popíšte príjmy, očakávané podľa finančnej analýzy. Rozlišujte príjmy plynúce zo sadzieb alebo
poplatkov a príjmy plynúce z predaja výrobkov či iné. Vysvetlite princíp metódy poţitej pri
výpočte.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

7.3.b Ak príjem plynie zo sadzieb alebo poplatkov, uveďte či sú pre rôznych uţívateľoch odlišné.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

7.3.c

Ak príjem plynie zo sadzieb alebo poplatkov, uveďte, či je úmerný amortizácii projektu/ skutočnej
spotrebe a/alebo znečisteniu spôsobenému uţívateľmi.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

7.4

Popíšte predpokladané náklady podľa finančnej analýzy a vysvetlite princíp metódy pouţitej pri
výpočte.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

7.5

Ak projekt neprináša príjmy, uveďte, aké opatrenia boli v rámci zabezpečenia ţivotnosti projektu
uskutočnené na pokrytie nákladov na údrţbu a prevádzkových nákladov projektu
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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7.6

EKONOMICKÁ ANALÝZA

Všetky ţiadosti musia obsahovať analýzu nákladov a výnosov, alebo inú kvantitatívnu economickú
analýzu, ako napr. analýzu efektívnosti nákladov alebo multi-kriteriálnu analýza. V prípade analýzy
nákladov a výnosov, bude obsahovať:
- popis metodiky;
- zvaţované alternatívne moţnosti;
- priame a nepriame náklady a výnosy v etape výstavby;
- priame a nepriame náklady a výnosy v prevádzkovej etape;
- základné predpoklady a podmienky pouţité pri hodnotení nákladov a výnosov;
- posúdenie nákladov a výnosov, ktoré nie je moţé úplne kvantifikovať alebo vyčísliť;
- informácie o subjektoch, najviac profitujúcich z projektu(-ov) a predpokladanú mieru vyuţitia;
- výsledky analýzy vyjadrené v hodnotách vnútornej miery návratnosti, čistej súčasnej hodnoty
alebo
pomeru výnosov a nákladov;
- posúdenie rizík (odhadované účinky prípadných zmien na hlavné parametre);
- závery.
7.6.1 Hlavné náklady vyčíslené v analýze nákladov a výnosov (ANV)
Projekt
číslo:

Náklady 1: …………….
Súčasná hodnota
%

Náklady 2: …………….
Súčasná hodnota
%

Náklady: …………….
Súčasná hodnota
%

CELKOM
Súčasná hodnota

%

Výnos ……….
Súčasná hodnota
%

CELKOM
Súčasná hodnota

%

1
2
3
…
……
V prípade potreby doplňte riadky a stĺpce
Celkom

7.6.2 Hlavné výnosy vyčíslené v ANV
Projekt
číslo:

Výnos 1: …………….
Súčasná hodnota
%

Výnos 2: …………….
Súčasná hodnota
%

1
2
3
……
V prípade potreby doplňte riadky a stĺpce
Celkom

7.7

Hlavné výsledky ANV
Pouţitá diskontná sadzba

Projekt Ekonom.
Čistá súčasná
číslo:
ţivotnosť hodnota nákladov
1
2
3
……
V prípade potreby doplňte
Celkom

Čistá súčasná
hodnota výnosov

Čistá súčasná
hodnota
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Stručne vyjadrite hlavné závery ANV
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
v prípade potreby použite viac miesta

7.8

Uveďte podrobnosti o hlavných nekvalifikovateľných/ nevyčísliteľných výnosoch a nákladoch
zistených v analýze
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
v prípade potreby použite viac miesta

7.9

Ak nebola pouţitá ANV, uveďte dôvod, popíšte metódu pouţitej analýzy a jej hlavné závery
………………………………………………………………………………………………………
v prípade potreby použite viac miesta

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI

7.10

Popíšte hlavné východiská analýzy a uveďte hlavné účinky na zmeny vo vnútorej miere výnosnosti
(VMV) a v čistej súčasnej hodnote (ČSH)

Parameter
Číslo
projektu
1
2
3
…

Druh zmeny

V Č
M S
V H

Druh zmeny

V Č
M S
V H

Druh zmeny

V
M
V

Č
S
H

(*)
Druh zmeny

V Č
M S
V H

V prípade
potreby doplňte

Celkom
(*) V prípade potreby pridajte ďalšie relevantné parametre
Pripojte komentár, prosím:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
v prípade potreby použite viac miesta
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8.

FINANČNÁ PODPORA

8.1

Výška a podiel poţadovanej finančnej podpory
Číslo
projektu
1
2
3
4
…
……
Celkom

8.2

Oprávnené náklady

Výška finančnej
podpory
(v Euro)

(v Euro)

Podiel poţadovanej
podpory
(%)

V prípade potreby doplňte riadky

V prípade, ţe doba trvania projektu nepresahuje 2 roky alebo výška podpory nepresahuje 50
miliónov Euro, poţadujete grant vo forme jednorázového záväzku?
Áno

Nie
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9.

VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ

9.1

Počet vytvorených pracovných miest*

Číslo
projektu

Priame
pracovné
miesta

Etapa výstavby
Nepriame
Predpokladaná
pracovné
doba trvania
miesta

Prevádzková etapa
Priame pracovné
Nepriame
miesta
pracovné miesta

1
2
3
4
…
……
V prípade potreby doplňte
Celkom
*Za jedno pracovné miesto sa počíta práca na plný úväzok, vykonávaná po dobu najmenej jedného roka; krašie úväzky
a práce, vykonávané po dobu kratšiu ako jeden rok uveďte ako zodpovedajúce násobky tejto hodnoty
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10.
10.1

ZLUČITEĽNOSŤ S POLITIKAMI SPOLOČENSTVA
Verejné obstarávanie
Číslo
projektu

Druh zmluvy

Stručný
popis

Odhadované
náklady

Predpokladaný
počet zmlúv

Náklady uţ
uzatvorených
zmlúv*

Počet uţ
uzatvorených
zmlúv*

Štúdie

1

Práce
Dodávky
Sluţby
Štúdie

2

Práce
Dodávky
Sluţby
Štúdie

3

Práce
Dodávky
Sluţby

……
V prípade potreby doplňte riadky
(*) Podrobnosti o už uzatvorených zmluvách, vyplňte prosím v Prílohe II

10.2

Licencie
Pripojte prosím kópiu zmluvy a uveďte podrobnosti o jej podstatných náleţitostiach (názov
zmluvnej strany, právna forma, doba účinosti zmluvy, predmet zmluvy, atď.)
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

10.3

Hospodárska súťaţ
Číslo
projektu

Podlieha projekt pod
reţim štátnej pomoci?
Áno

Nie

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti (napr. registráciu v schéme
štátnej pomoci alebo v rámci účelového programu, číslo
notifikácie, referenčné číslo schvaľovacieho dopisu
Komisie, atď.)

1
2
....

V prípade potreby doplňte riadky
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10.4. Ţivotné prostredie
10.4.1 Objasnite ako projekt prispieva k naplneniu cieľov trvalo udrţateľného rozvoja
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

10.4.2 Objasnite ako projekt rešpektuje princíp “znečisťovateľ platí”
Ak projekt nerešpektuje tento princíp, objasnite dôvody

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

10.4.3 Konzultácie s orgánmi zaoberajúcimi sa problematikou ţivotného prostredia

Číslo
projektu

Vyjadrili sa orgány
zaoberajúce sa
problematikou ţivotného
prostredia k projektu?
Áno

Ak ÁNO, uveďte názov a adresu orgánu a výsledok konzultácie.
Ak NIE, uveďte dôvody

Nie

1
2
…

V prípade potreby doplňte riadky

10.4.4 Posúdenie vplyvu na ţivotné prostredie
Vyplňte prosím pre kaţdý projekt Prílohu I tejto ţiadosti týkajúcu sa posúdenia vplyvu projektu na
ţivotné prostredie.
10.4.5 Ak projekt(-y) počíta(-jú), okrem posúdenia vplyvu na ţivotné prostredie, aj s ďalšími
integračnými opatreniami v oblasti ţivotného prostredia (napr. environmentálny audit,
environmentálny manaţment, osobitné environmentálne monitorovanie), vyznačte “Áno” a
špecifikujte opatrenie.
Číslo
projektu

Ak ÁNO, špecifikujte opatrenie(-a)...
Áno

Nie

1
2
....

10.5

V prípade potreby doplňte riadky

Iné

10.5.1 Uveďte prosím politiky Spoločenstva súvisiace s projektom (napr. poľnohospodárska,
energetická, atď.) a objasnite súvislosť:
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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11.

SÚLAD S OSTATNÝMI OPATRENIAMI FINANCOVANÝMI SPOLOČENSTVOM

11.1

Je projekt doplnkovým k inému programu, projektu alebo inej forme podpory financovanej alebo
plánovanej na financovanie zo štrukturálnych fondov?
Áno

Nie

Ak áno, uveďte podrobnosti:
(V prípade projektov v minulosti už financovaných zo štrukturálnych fondov uveďte, čím je tento
projekt nezávislý)
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

11.2

Bola pre tento projekt podaná ţiadosť o finančnú podporu z iných zdrojov Spoločenstva, vrátane
EIB?
Áno

Nie

Ak áno, prosím uveďte podrobnosti:
Predmetné finančné nástroje, referenčné číslo, termíny, výška požadovanej pomoci, výška
poskytnutej pomoci, atď.
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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12.

MONITOROVANIE

12.1

Špecifikujte indikátory, podľa ktorých bude monitorovaný a posudzovaný pokrok skutočne
dosiahnutý pri realizácii projektu:

Indikátor
Číslo
projektu

(a)

Určite kľúčové indikátory (napr. zemné práce, spotrebovaný materiál, hlavné stavebné
konštrukcie, vybavenie, potrubné rozvody, atď.)

(b)

Uveďte odhadovaný rozsah prác potrebných na dokončenie projektu.

Pouţitá
jednotka

Počet
jednotiek

Pouţitá Počet
jednot- jednotiek
ka

Pouţitá Počet
jednot-ka jednotiek

1
2
3
4
…
……
V prípade potreby doplňte
Celkom
(*) V prípade potreby doplňte dalšie relevantné indikátory
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13.

OPATRENIA PRE MANAŽMENT, MONITOROVANIE, KONTROLU A HODNOTENIE

13.1

Stručne popíšte prijaté opatrenia pre monitorovanie, finančnú kontrolu a hodnotenie projektu
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

13.2

Špecifikujte, či existujú osobitné opatrenia vzťahujúce sa na tento projekt a aké
(napr. projektový manažment, osobitný monitorovací výbor)

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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14.

PROPAGAČNÉ OPATRENIA

14.1

Uveďte podrobnosti o plánovanej propagácii projektu
S ohľadom na pravidlá o propagácii a informovanosti (má byť vydané Komisiou/ nariadenie Rady 455/??)

Číslo
projektu
1

2

3

……
.......

Druh propagácie a
stručný popis

Predpoklad
ané trvanie
(v
mesiacoch)

Odhadované
náklady
kampane

Odhadovan
ý termín
zahájenia

Propagácia na mieste
Noviny
TV …
Propagácia na mieste
Noviny
TV …
Propagácia na mieste
Noviny
TV …
V prípade potreby doplňte

V prípade potreby pripojte komentár

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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15.A ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY
Nasledujúce otázky sú zamerané na určenie všeobecnej oprávnenosti environmentálnych projektov pre
získanie podpory z Kohézneho fondu. (viď tieţ Príloha III časťA)
15.A.1 Objasnite, ku ktorým environmentálnym cieľom podľa čl. 174 Zmluvy o Európskom spoločenstve
a cieľom alebo námetom 5. environmentálneho akčného programu sa projekt vzťahuje.
Ciele / Námet
Zachovanie, ochrana
a zlepšovanie kvality
ţivotného prostredia
Ochrana ľudského zdravia

Komentár

Obozretné a racionálne
vyuţívane prírodných
zdrojov
Medzinárodná podpora opatrení
na riešenie regionálnych alebo
celosvetových
environmentálnych problémov
Trvalo udrţateľné hospodárenie
s prírodnými zdrojmi

Integrovaná regulácia
znečistenia a prevencia
tvorby odpadov
Zniţovanie spotreby
neobnoviteľných zdrojov
energie
Zlepšovanie riadenia mobility
Zlepšovanie kvality
ţivotného prostredia
v mestských oblastiach
Zlepšovanie zdravia a
bezpečnosti obyvateľstva
Zmena klímy
Kvalita ovzdušia
Príroda a biodiverzita
Ţivotné prostredie v mestách
Odpadové hospodárstvo
Pobreţné pásma
Hospodárenie s vodnými
zdrojmi
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15.A.2 Uveďte, či má projekt preventívny alebo nápravný charakter?
Preventívny

Nápravný

Stručne vysvetlite:
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

15.A.3 Vysvetlite, ako projekt súvisí s implementáciou legislatívy Spoločenstva v oblasti ţivotného
prostredia, s uvedením konkrétnych nariadení a smerníc Spoločenstva
75/440/EHS (kvalita povrchových vôd)
75/442/EHS, v znení 91/156/EHS (odpady)
91/676/EHS (dusičnany)
91/689/EHS (nebezpečné odpady)
91/271/EHS (čistenie mestských odpadových
vôd)
94/62/EHS (obalové odpady)
Ostatné (prosím špecifikujte)

V prípade potreby doplňte riadky

15.A.4 Uveďte, či je projekt zhodný so sektorovým /integrovaným plánom a programom súvisiacim s
implementáciou politiky alebo legislatívy Spoločenstva, uvedenej v predchádzajúcom bode
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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15.B DOPRAVNÉ PROJEKTY
Nasledujúce otázky sú zamerané na určenie všeobecnej oprávnenosti dopravných projektov pre získanie
podpory z Kohézneho fondu. (vyplňte zároveň aj Prílohu III časť B s ohľadom na druh dopravy: cestná
alebo ţelezničná.)
15.B.1 Je projekt zaradený do smerníc pre rozvoj trans-európskych dopravných sietí prijatých Radou a
Európskym parlamentom (rozhodnutie č. 1692/96/ES) ?
Áno

Nie

- Ak áno, špecifikujte o ktoré smernice sa jedná:
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

- Ak nie, vysvetlite, prečo by mal byť projekt braný do úvahy pre poskytnutie podpory:
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

15.B.2 Popíšte, aký špecifický prínos projektu voči dotyčným smerom siete očakávate
(Vysvetlite najmä prínos pre určitý koridor alebo systém)
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

15.B.3 Ktoré iné projekty všeobecného záujmu sa nachádzajú v rovnakom dopravnom koridore?
Názov projektu

Odhadovaný termín
zahájenia

Odhadovaný termín
ukončenia

A
B
…
V prípade potreby doplňte riadky

Celkom
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15.B.4 Akú úlohu má projekt v rámci národnej dopravnej politiky dotyčnej krajiny?
(s odkazom na národný plánovací dokument (ak je to vhodné) a špecifikujte priority priradené projektu)

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

15.B.5 Údaje o súčasnej a predpokladanej dopravnej premávke podľa kategórie uţívateľov
(Prosím vyplňte nasledujúcu tabuľku pre oba varianty (s/bez projektu); tabuľku upravte podľa potreby)

Cestné projekty:
KATEGÓRIA

%
Rok

AADT*

medz.
premávky

Ľahké vozidlá
Tuzem..

Medz.

Ťaţké náklady
Tuzem..

Medz.

Autobusy
Tuzem..

Medz.

Ostatné
Tuzem..

Medz.

Súčasná
Po ukončení
Po uk. + 5
Po uk. + 10
Po uk. + 15
Po uk. + 20
* AADT – ročný priemer dennej premávky

Ţelezničné projekty
KATEGÓRIA
ROK

Osobná
Man km
Celkom

% medz.

Nákladná
Tm km
Celkom

% medz.

OSTATNÉ
Celkom

% Intern.

Súčasná
Po ukončení
Po uk. + 5
Po uk. + 10
Po uk. + 15
Po uk. + 20

Pripojte prosím komentáro tom, akosa realizáciaprojektu prejaví na súčasnom a prípadnom budúcom stupni medzinárodnej
premávky,a to ako v rámci Spoločenstva, ako aj medzi štátmi Spoločenstva a tretími krajinami (napr. kolísanie objemu
dopravy, objemy v špičkách,doby dopravných zápch , atď., a to v súčasnosti aj predpokladané, s aj bez realizácie projektu)

.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta
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MENO A PODPIS: ......................................................................................................
SUBJEKT: ....................................................................................................................
DÁTUM ……/……/……
PEČIATKA:
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PRÍLOHY
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PRÍLOHA I

POSÚDENIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
(všetky časti vyplňte pre každý projekt zvlášť)

1. Stavebné povolenie
Bolo uţ pre projekt vydané stavebné povolenie3?
Áno

Ak áno, kedy ?

Nie

|___|___|___|

Ak nie, kedy bola podaná oficiálna ţiadosť o vydanie stavebného povolenia

|___|___|___|

a kedy sa očakáva konečné rozhodnutie vo veci? |___|___|___|
Špecifikujte príslušný orgán alebo orgány, ktoré vydali alebo vydajú stavebné povolenie
……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
2. Aplikácia smernice o posudzovaní vplyvu na ţivotné prostredie (EIA)4
2.1. Projekt patrí do kategórie výstavby, ktorú upravuje:
Príloha I smernice 85/337/EHS, v znení
smernice 91/11/ES
Príloha II smernice 85/337/EHS, v
znení smernice 91/11/ES
Nespadá pod smernicu 85/337/EHS, v
znení smernice 91/11/ES

(prejdite na otázku
2.2)
(prejdite na otázku
2.3)
(prejdite na otázku 3)

2.2. Ak projekt spadá pod Prílohu I smernice EIA, priloţte príslušné dokumenty5.

T.j. rozhodnutie príslušného orgánu alebo orgánov, ktoré oprávńuje staviteľa zahájiť a realizovať projekt
Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvu určitých verejných a súkromných zámerov na ţivotné prostredie (OJ L 175 of
5.7.1985) v znení smernice 97/11/ES (OJ L 73 z dňa 3.3.1997).
5 Príslušnými dokumentami sa rozumejú:
a) všeobecný (nie technický) súhrn štúdie vplyvu na ţivotné prostredie vypracovanej pre daný projekt;
b) výsledky konzultácií s príslušnými orgánmi ochrany ţivotného prostredia;
c) výsledky konzultácií s dotknutou verejnosťou;
d) v prípade projektov, pri ktorých bola podaná oficiálna ţiadosť o vydanie stavebného povolenia (bod 1.1 hore) po 14. marci 1999:
informácia na ktorú sa odvoláva čl. 9.1 smernice 85/337/ES v znení čl. 11 smernice 97/11/ES.
Poznámka: V prípade b) a c) môţe ísť o prehlásenie, rozhodnutie alebo osvedčenie príslušných orgánov ochrany ţivotného
prostredia, uvádzajúce, akým spôsobom boli reflektované výhrady určených odborných poradcov a verejnosti
3
4
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2.3. Ak projekt spadá pod Prílohu II smernice EIA, uskutočnilo sa pre projekt posúdenie jeho
vplyvu na ţivotné prostredie?
Áno

Nie



Ak áno, priloţte príslušné dokumenty (pozri poznámku pod čiarou 4).



Ak nie, vysvetlite dôvody a uveďte limity, kritériá alebo prípadové štúdie, na základe ktorých bol
prijatý záver, ţe projekt nemá výrazný vplyv na ţivotné prostredie:
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
V prípade potreby použite viac miesta

3. POSÚDENIE VPLYVU NA LOKALITY SÚSTAVY NATURA 2000
Bude mať projekt výrazný negatívny efekt na lokality, ktoré sú zaradené do siete Natura 2000 6, alebo
sa o ich zaradení uvaţuje?
Áno

-

-

Nie

Ak áno, pripojte prosím kópiu vyplnenej ţiadosti vrátane informácie o projektoch výrazne
ovplyvňujúcich lokality sústavy Natura 2000 7, ako ich oznámila Komisia (DG Environment)
v zmysle smernice 92/43/EHS
Ak nie, vyplňte prosím vyhlásenie v Prílohe I(a)

Tieto lokality zahŕňajú:
a) osobitné územia ochrany klasifikované alebo uchádzajúce sa o klasifikáciu v zmysle smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane
voľne ţijúcich vtákov (OJ L103 zo dňa 25.4.79) a
b) lokality navrhované alebo uchádzajúce sa o návrh zo strany členských štátov v zmysle čl. 4(1) smernice Rady č. 92/43/EHS o
ochrane biotopov, voľne ţijúcich ţivočíchov a voľne rastúcich rastlín (OJ L206 zo dňa 22.7.92).
7 Dokument č. 99/7 (2. revízia) prijatý Výborom vytvoreným podľa čl.20 smernice Rady č. 92/43/EHS na zasadnutí jeho
predstaviteľov dňa 4. októbra 1999
6

33

Komentár [l1]: as notified to the

Príloha č. 1 Manuálu procedúr na úrovni riadenia KF 2004-2006

PRÍLOHA I (a)

VYHLÁSENIE ORGÁNU ZODPOVENÉHO ZA MONITOROVANIE LOKALÍT
SÚSTAVY LOKALÍT NATURA 2000

Zodpovedný orgán.............................................................................................................…..
Po preskúmaní8 ţiadosti týkajúcej sa projektu ............................…………………………………..
(názov)..............................................……………………………………………………………….
ktorý bude realizovaný....................................…………………………………………………
vyhlasujeme, ţe (zaškrtnite zodpovedajúce okienko):


projekt pravdepodobne nebude mať výrazný vplyv na lokality sústavy Natura 2000
z nasledovných dôvodov:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Týmto sa nepovaţuje za potrebné posúdenie podľa čl. 6 (3).



Na základe príslušného posúdenia podľa čl. 6(3) smernice 92/43/EHS, projekt nebude mať
výrazný negatívny vplyv na lokality sústavy Natura 2000.

Priloţená mapa v mierke 1:100.000 (alebo najbliţšej moţnej mierke), označuje miesto projektu a dotknuté
lokality sústavy Natura 2000, ak také sú.

Podpis: ........................................... (orgán zodpovedný za monitorovanie lokalít sústavy Natura 2000)
Oficiálna pečiatka:

8

s ohľadom na poţiadavky podľa čl. 6(3) smernice 92/43/EHS
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PRÍLOHA II MONITOROVANIE POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Túto prílohu zašlite spolu so žiadosťou o podporu.
Počas realizácie etapy projektu bude pravidelne aktualizovaná a predkladaná Komisii
Údaje ku dňu: (DD/MM/RR)

Číslo
projektu
1

Stručný popis
Druh zmluvy
Práce

Dodávky

Sluţby
(vrátane
štúdií)
......

Hodnota
zmluvy

Pouţitý
postup
prideľovania
(1)

Dátum
zverejnenia
oznámenia
na trhu
(2)

Dátum
podpisu
zmluvy
(3)

Zmluva 1
Zmluva 2
Zmluva ...
Zmluva 1
Zmluva 2
Zmluva ...
Zmluva 1
Zmluva 2
Zmluva ...

......

V prípade potreby doplňte riadky
(1)
(2)
(3)

V prípade výberu metódou "vzájomná dohoda" alebo "obmedzeného" výberového konania, odôvodnite použitie uvedenej
metódy.
Zašlite kópiu oznámenia v Úradnom vestníku (OJ) a tiež kópiu predbežného oznámenia, ak bolo publikované.
Zašlite kópiu oznámenia o pridelení zákazky a kópiu následného oznámenia, ak bolo publikované.
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PRÍLOHA III
OSTATNÉ INFORMÁCIE S OHĽADOM NA ŠPECIFICKÝ CHARAKTER PROJEKTU
Niektoré z nižšie uvedených informácií sú automaticky zahrnuté do predchádzajúcich častí žiadosti.
V prípade, že relevantná informácia nebola uvedená v predchádzajúcej časti žiadosti, prosím uveďte ďalšie
podrobnosti, pre Komisiu potrebné na dostatočné posúdenie oprávnenosti projektu pre podporu z Kohézneho
fondu.
Členské štáty môžu poskytnúť akúkoľvek doplnkovú informáciu vo vhodnom formáte.
PRÍLOHA III časť A:

I.

Environmentálne projekty v oblasti vodného hospodárstva (dodávka
vody a/alebo čistenie odpadových vôd) a tuhého odpadu

Všeobecné informácie9
S cieľom určiť kontext, v ktorom sa navrhujú projekty, je potrebné uviesť nasledujúce údaje:
 Program/plán, s ktorými projekt alebo skupina projektov súvisí (národný, regionálny, miestny,
povodia) a v relevantných prípadoch odkaz na príslušnú legislatívu ţivotného prostredia)
 Podrobnosti o umiestnení a lokalite: projektové plány a nákresy, mapa (1:100.000), citlivé oblasti,
výpusty;
 Stručný prehľad obsahujúci aktuálne údaje (infraštruktúra/prehľad aspektov celkovej kvality vody v
oblasti/regióne), ťaţkosti a ich riešenia/ciele na ktoré sa zameriava projekt;
 Prípadná potreba odborného vyškolenia pracovníkov;
 Štúdie uskutočniteľnosti a iné aspekty, ktoré je potrebné zváţiť (hydrologické, zdravotné atď.).

II.

Špecifické technické informácie
A. Dodávka vody










Posúdenie stavu;
Kvantifikácia vody dodávanej systémom;
Kvality vody na mieste zdroja a konečného určenia;
Technický popis (pouţitá technológia);
Popis existujúcich sietí, vrátane % stratovosti;
Miera napojenia obyvateľstva na systém;
Systém monitorovania kvality vody;
Manaţment (plánované/dostupné personálne kapacity technického smeru);
Vyjadrenie členských štátov, ktorých sa projekt týka (v prípade veľkých projektov s väzbou na
medzinárodné rieky).

B. Čistenie odpadových vôd
1) Zber
 Technický popis zberného systému (projektovaná kapacita v prepočte na ekvivalentných
obyvateľov v pomere k hydraulickým ukazovateľom, samostatný alebo kombinovaný systém,
pretekanie daţďových vôd);
 Popis existujúcej sústavy a jej budúce začlenenie do plánovaného systému; mestské a/alebo
priemyselné odpadové vody uţ napojené na zberné systémy;
 Prevencia únikov odpadových vôd;
 Monitorovací systém;
9
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2) Čistenie
 Charakteristika odpadových vôd (mestské, priemyselné, atď.);
 Projektovaná kapacita v ukazovateľoch úrovne znečistenia (BOD510 v súlade so smernicou
91/271/ES) a v ukazovateľoch hydraulickej kapacity
 Technický popis technológie čistenia (primárna, sekundárna alebo terciálna);
 Popis existujúcich zariadení pre spracovanie odpadových vôd a ich začlenenie do
plánovaného systému;
 Monitorovací systém.
3) Ovplyvnené vodné recipienty
 Popis recipientov, ich charakteristík a cieľová kvalita, ktorú treba dosiahnuť alebo udrţiavať
4) Kaly
 spracovanie kalov
 likvidácia kalov
5) Manaţment
 Plánované stavy/dostupnosť (technického) personálu.
C. Odpadové hospodárstvo
1) Všeobecné informácie








Mnoţstvá a charakteristiky odpadu, ktorý sa má spracovať;
Technický popis pouţitej technológie;
Národný alebo regionálny plán, ktorým môţu byť zariadenia ovplyvnené;
Popis existujúcich zariadení a ich budúce začlenenie do plánovaného systému;
Manaţment (plánované stavy/dostupnosť (technického) personálu);
Vyhlásenie prílušných orgánov o súlade projektu s národnou stratégiou a stratégiou
Spoločenstva v oblasti tuhých odpadov.
Miesto realizácie projektu a mapy, umoţňujúce posúdenie umiestenia rôznych zariadení alebo
súčastí navrhovaného systému odpadového hospodárstva.

2) Skládky






Veľkosť skládok: vyuţiteľná plocha a objem.
Uveďte technické parametre skládky, vrátane popisu druhov a mnoţstiev likvidovaného
odpadu, moţnosti rozšírenia, očakávanú ţivotnosť, spracovávanie metánovch emisií (a ich
prípadné vyuţitie) a filtrátov.
Uveďte popis miesta, vrátane hydrologickej a geologickej charakteristiky a informácie
potrebné na posúdenie moţného vplyvu na ţivotné prostredie.
Informácie o plánovaných metódach prevádzkovania, monitorovania a kontroly skládky.
Informácie o plánovanom spôsobe uzatvorenia skládky a následnej kontrole a údrţbe po jej
uzavorení.

3) Kompostovacie zariadenia


10

Popis opatrení to be taken upstream in the zberného systém, s cieľom zabezpečiť kompost
kvality prijateľnej pre trh. Popis procesov oddeleného zberu a spracovania.

- pouţité parametre definované v smerniciach Spoločenstva
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Popis pouţitej metódy kompostovania, vrátane charakteristiky výstupného produktu a údaje o
konečnom mieste určenia jednotlivých druhov odpadov (záhradný, organický a domáci odpad,
kal z čističiek odpadových vôd, odpad vyprodukovaný dobytkom, atď.)

4) Transferové stanice


Počet a umiestnenie transferových staníc, podľa štúdií optimalizácie, vykonaných, zohľadňujúc
vzdialenosti, ktoré sa majú prekonať ako aj cesty, ktoré sa majú pouţiť, počet a druh
nákladných áut, atď., (s ohľadom na minimalizáciu environmentálneho a ekonomického
dopadu). Opatrenia plánované s cieľom predísť environmentálnej kontaminácii a zachovať
zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

5) Triediace strediská


Popis rôznych komponentov transferových jednotiek, podľa plánovaných odpadových kanálov;
druh triediaceho systému (ručne, mechanicky, chemicky, zmiešane, atď.); výstup navrhovaného
systému, s cieľom dosiahnuť kvantitatívne ciele existujúceho plánu spracovania odpadu.

6) Zatvorenie nekontrolovaných skládok



Plán uzatvorenia existujúcich nekontrolovaných skládok , zvlášť uvádzajúc opatrenia na
kontrolu a monitorovanie metánových emisií, výluhov, infiltrácie akviferov, riek, atď.
Konečné vyuţitie miesta, po uzatvorení skládky.

7) Spaľovne





Druhy odpadov, ktoré sa majú spaľovať.
Opatrenia, ktoré sa majú prijať na hornom toku v zbernom systéme, s cieľom zlepšiť
spaľovania a predísť prítomnosti neţelaných odpadov.
Popis pouţitej metódy a technológie, opatrení produkcie energie a kontroly kvality.
Charakteristiky a metódy likvidácie usadenín a popola.
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PRÍLOHA III časť B:

DOPRAVNÉ PROJEKTY

CESTNÉ PROJEKTY
1. Miesto a popis projektu
Druh projektu:
Nový
Modernizácia
Zmieš.
Dĺţka: .......................................................................................................................................
Počet pruhov v smere: ...............................................................................................................
Počet kriţovatiek (podľa typu): .................................................................................................
Mosty (dĺţka/šírka):
Tunely (dĺţka/šírka):
Počet ostatných hlavných technických stavieb: .........................................................................

2. Miesto
Všeobecná mapa (umiestňujúca projekt v koridore)
Podrobná mapa (označujúca začiatok a koniec (km), hlavné technické stavby (km), priľahlé obce/mestá, atď.)

ŢELEZNIČNÉ PROJEKTY
1. Miesto a popis projektu
Druh projektu:
Nový

Zmieš.

Modernizácia

V prípade modernizácie špecifikujte:

V prípade výstavby nových tratí,
špecifikujte:

Elektrifikácia:
Zdvojenie
alebo zlepšenie koľají:
………………..…………………………
Modernizácia
signalizácie:
…………………………………………..
Prispôsobenie
rozchodu trate/miery
…………………………………………..
zaťaţenia:
Eliminácia
úrovňových prejazdov:
…………………………………………..
…………………………………………..

Dĺţka:
Max.
rýchlosť:
…………………………………………..
Rozchod
trate/moţná miera zaťaţenia:
…………………………………………..
Druh
signalizačného systému:
…………………………………………..

2. Miesto

Systém elektrifikácie:
Počet mostov:
…………………………………………..
Počet koľají:
…………………………………………..
Mosty (dĺţka/šírka):
…………………………………………..
Tunely (dĺţka/šírka):
…………………………………………..
Počet ďalších významných technických
…………………………………………..
stavieb:
…………………………………………..

Všeobecná mapa (umiestňujúca projekt v koridore)
Podrobná mapa (označujúca začiatok a koniec (km), hlavné technické stavby (km), priľahlé obce/mestá, atď.).
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