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Žiadosť o predloženie podkladov potrebných na posúdenie ekonomickej
a organizačnej spôsobilosti slovenských projektových partnerov, ako aj súladu
projektu s koncepčnými a strategickými dokumentmi rezortného charakteru –
prvá výzva na predkladanie projektov v rámci Operačného programu Stredná
Európa 2007-2013

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“)
vykonáva v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 1005 zo 6. decembra 2006 funkciu
Národného orgánu pre operačné programy v rámci cieľa európska územná spolupráca –
nadnárodná spolupráca.
Ako Národnému orgánu bol MŽP SR dňa 14. 05. 2008 doručený z úrovne Spoločného
technického sekretariátu programu vo Viedni zoznam slovenských (vedúcich) projektových
žiadateľov, ktorí predložili svoje žiadosti (orig. Application Form) v prvej výzve na
predkladanie projektov v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007-2013. Zároveň
bolo MŽP SR v súlade s kap. 6.4 Operačného programu a s kap. 3.1 Manuálu pre žiadateľov
Spoločným technickým sekretariátom programu vyzvané na overenie a potvrdenie právnej
subjektivity slovenských (vedúcich) projektových žiadateľov, predovšetkým s ohľadom na
definíciu tzv. „public equivalent body“, v termíne do 30. 05. 2008.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie overenej kópie štatútu,
výpisu z obchodného registra, alebo dokladu o oprávnení na podnikanie (živnostenský
list) nie staršieho ako 3 mesiace, dokumentujúceho typ žiadateľa a predmet jeho
činnosti, v termíne do 26. 05. 2008.

Ako Národný orgán MŽP SR zabezpečuje aj posúdenie ekonomickej a organizačnej
spôsobilosti slovenských projektových žiadateľov, ako aj posúdenie súladu ním
uskutočňovanej časti projektu s územnoplánovacou dokumentáciou a s koncepčnými
a strategickými dokumentmi rezortného charakteru v závislosti od priority a oblasti
intervencie, ku ktorým sa príslušný projekt vzťahuje.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie nasledujúcich podkladov
v termíne do 05. 06. 2008:
a) pre posúdenie ekonomickej a organizačnej spôsobilosti projektového partnera - v
jednom origináli (resp. overenej kópii):
1. výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo členov štatutárneho
orgánu žiadateľa (iba v prípade súkromných subjektov);
2. potvrdenia o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové
zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie
v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace (iba v prípade súkromných
subjektov);
3. potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým
dlžníkom, nie staršie ako tri mesiace (okrem rozpočtových organizácií);
4. v prípade, ak je žiadateľ vedúcim partnerom projektu, aj vyhlásenie žiadateľa
o tom, v akej forme poskytne záruky vo výške príspevku z ERDF na projekt ako
celok – ak ide o súkromný subjekt, aj predbežný prísľub banky na poskytnutie
bankovej záruky.
b) pre posúdenie súladu časti projektu, uskutočňovanej projektovým partnerom zo SR,
s územnoplánovacou dokumentáciou a s koncepčnými dokumentmi rezortného
charakteru - v jednom písomnom vyhotovení podpísanom štatutárnym zástupcom
projektového partnera a v jednom elektronickom vyhotovení na diskete alebo CD
(v slovenskom jazyku):
1. názov projektu a jeho priradenie k priorite a k oblasti intervencie;
2. detailné informácie o slovenskom projektovom partnerovi – údaje o kontaktnej
osobe, štatutárnom zástupcovi, úplná poštová adresa, e-mail, tel., fax, adresa web
stránky (ak existuje), informácia o právnej subjektivite v súlade so slovenským
právnym poriadkom
3. hlavné ciele a výsledky časti projektu realizovanej slovenským projektovým
partnerom, vrátane opisu špecifickej úlohy projektového partnera pri
implementácii a riadení projektu;
4. opis aktivít slovenského projektového partnera;
5. lokalizácia projektových činností (na úrovni krajov, okresov a obcí; v prípade
aktivít investičného charakteru alebo spracovania zámerov na takéto aktivity
v rámci projektu žiadame o presnú lokalizáciu);
6. stručné zhodnotenie súladu časti projektu, uskutočňovanej projektovým partnerom
zo SR, s koncepčnými a strategickými dokumentmi rezortného charakteru;
7. zoznam projektových partnerov spolu s výškou rozpočtu jednotlivých
projektových partnerov;

8. výška národného spolufinancovania projektu v súlade s údajmi uvedenými v
prílohe č. 1 „Co-financing Statement, Declaration on Administrative and Financial
Capacity and on Legal status by the Legal Representative of Partner Organisation“
projektovej žiadosti (Application Form);
9. v prípade, ak sú súčasťou projektu aj aktivity investičného charakteru, na ktoré sa
vzťahuje zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj výsledný dokument z tohto
procesu v zmysle uvedeného zákona (záverečné stanovisko z procesu
posudzovania alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania);

Všetky vyššie uvedené podklady je potrebné vypracovať v súlade s informáciami
uvedenými v nadnárodnej projektovej žiadosti (orig. Application Form), v slovenskom
jazyku, pričom je potrebné použiť formulár v prílohe listu.
Informácie o podkladoch, ktoré je potrebné predložiť za účelom posúdenia
ekonomickej a organizačnej spôsobilosti projektového partnera zo SR a súladu ním
uskutočňovanej časti projektu s územnoplánovacou dokumentáciou a s koncepčnými
dokumentmi a termíne ich predloženia, budú zverejnené aj na internetovej stránke
Ministerstva životného prostredia SR www.enviro.gov.sk.
Podklady prosím doručte na nasledujúcu adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

S pozdravom

Katarína Šašková
generálna riaditeľka sekcie

Príloha:
Formulár - Informácia o časti projektu uskutočňovanej projektovým partnerom zo SR
Vypracovala: Tatiana Bednáriková, odbor programov
Schválil: Roderik Klinda, riaditeľ odboru programov

