Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR–22VS–1001
Opatrenia 22VS – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok kód KaHR – 2.2VS - 1001 - 3. hodnotiace kolo
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy:

KaHR – 2.2VS - 1001

Prioritná os:

2 Energetika

Opatrenie:

2.2VS – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Výzva vyhlásená dňa: 15. marca 2010
Výzva ukončená dňa: 28. júna 2010
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „správa“) je pripravovaná, schvaľovaná a následne zverejňovaná na základe Uznesenia vlády
SR č. 449 zo dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka
Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu
k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len žiadosť o NFP)
s kódom výzvy KaHR–2.2VS - 1001 (ďalej len výzva) bola realizovaná troma hodnotiacimi
kolami. Správa o vyhodnotení výzvy je spracovaná za tretie hodnotiace kolo.

1

Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR–22VS–1001
Opatrenia 22VS – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

1. Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o NFP

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s Kódom výzvy KaHR–2.2VS-1001 (ďalej len výzva)
bola vyhlásená 15. marca 2010 uverejnením na internetových stránkach Ministerstva
hospodárstva SR (www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len
„SIEA“) (www.siea.sk), na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk a v denníkoch
Pravda a Hospodárske noviny.
Ukončenie výzvy bolo stanovené na 28. júna 2010, kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí
o NFP. Žiadosti o NFP sa v zmysle podmienok predkladali na regionálne pracoviská SIEA
(Banská Bystrica, Trenčín a Košice), kde vecne príslušní pracovníci (pracovná skupina), vykonali
formálnu kontrolu správnosti žiadostí o NFP.
V rámci súhrnných informácií o zaregistrovaných žiadostiach o NFP, ktoré boli predmetom
kontroly formálnej správnosti bolo predložených 554 žiadostí o NFP pričom celkové výdavky
žiadostí o NFP boli vo výške 108 859 996,84 EUR pri celkovej požadovanej výške NFP
102 410 194,56 EUR.
Počet žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP
a ktoré boli postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP bolo 354, pričom v 317-tich
prípadoch bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí.
Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti bolo 200,
pričom 3 žiadosti o NFP nesplnili kritériá oprávnenosti a 197 žiadostí o NFP, ktoré nesplnili
kritériá úplnosti.

1.1 K zmene výšky alokácie na výzvu KaHR – 2.2 VS
Na základe doručenej žiadosti EK č. Ref. Ares(2012)793238 na Ministerstvo hospodárstva SR
o vysvetlenie dôvodov a postupov použitých pri realokácii finančných prostriedkov z opatrenia
2.1 do opatrenia 2.2., zaslala Sekcia podporných programov listom č. 2516/2012-4100 zo dňa
23.7.2012 odpoveď na predmetnú žiadosť. V poskytnutej odpovedi boli uvedené požadované
informácie a vysvetlenia a následne dňa 17. augusta 2012 boli prostredníctvom elektronickej
pošty zaslané ďalšie doplňujúce informácie k písomnej odpovedi. Dňa 3.9.2012 bol doručený RO
pre OP KaHR list zo strany EK (Ref. Ares(2012)1023254), v rámci ktorého použila EK
argumenty, na základe ktorých nesúhlasí s vykonaným presunom finančných prostriedkov.
V súvislosti s predchádzajúcou komunikáciou sa uskutočnilo rokovanie zástupcov EK a RO
OP KaHR k problematike opätovnému presunu finančných prostriedkov medzi opatreniami 2.1
a 2.2. Na základe rokovania bol vypracovaný konkrétny návrh ďalších krokov v zmysle
dohodnutého rámcového kompromisu, ktorý vychádza z alternatív prezentovaných zástupcami
RO, ktorý bol zaslaný na EK dňa 23.októbra 2012 a odsúhlasený listom číslo Ref.
Ares(2012)1333496 zo dňa 13.11.2012.
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Vychádzajúc z vyššie uvedeného Riadiaci orgán rozhodol o úprave alokácie výzvy KaHR22VS-1001 na konečnú výšku 36.400.000,- Eur, listom č. 4506/2012-4100 zo dňa 20.11.2012
o stanovení výšky alokácie na výzvu KaHR-22VS-1001.

Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení :
Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa NUTS III (tabuľka č. 1, graf), str. 5
Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií SK NAC E (tabuľka č. 2), str. 6
Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu (tabuľka č. 3),
str. 7
Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa (tabuľka č.
4), str. 8
Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti
(tabuľka č. 5, graf), str. 10
Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom
hodnotení (tabuľka č. 6, graf) , str. 12
Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP
(tabuľka č. 7, graf), str. 15
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa NUTS III

Tabuľka č. 1
Kraj
Počet prijatých žiadostí o NFP
Počet prijatých žiadostí (%)
Výška žiadaného NFP (EUR)
Výška žiadaného NFP (%)
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Celkové oprávnené výdavky (%)

TT

NR

TN

ZA

BB

KE

PO

82
89
56
83
53
65
126
14,80
16,06
10,10
14,98
9,56
11,73
22,74
15 762 965,13 17 475 270,75 11 156 111,87 16 595 481,93 8 824 842,47 11 771 649,36 20 823 873,05
15,39
17,06
10,89
16,2
8,61
11,49
20,33
16 601 572,58 18 764 144,63 12 062 341,70 17 588 264,72 9 292 721,21 12 445 251,56 22 105 700,44
15,25
17,23
11,08
16,15
8,53
11,43
20,3
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Spolu
554
100
102 410 194,56
100
108 859 996,84
100
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa SK NACE
Tabuľka č. 2
SK NACE
Počet prijatých žiadostí
Počet prijatých žiadostí (%)
Výška žiadaného NFP (EUR)
Výška žiadaného NFP (%)
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Celkové oprávnené výdavky (%)

O
554
99,97
102 410 176,56
99,97
108 159,779,60
99,97

Spolu
554
99,97
102 410 176,56
99,97
108 159,779,60
99,97

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu
Tabuľka č. 3
Zameranie projektu
Počet prijatých žiadostí
Výška žiadaného NFP (EUR)
Výška žiadaného NFP (%)
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Celkové oprávnené výdavky (%)

Energetická efektívnosť,
kogenerácia, hospodárenie
554
102 410 176,56
99,97
108 159,779,60
99,97

Spolu
554
102 410 176,56
99,97
108 159,779,60
99,97

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa
Tabuľka č.4
Právna forma
Počet prijatých žiadostí
Počet prijatých žiadostí (%)
Výška žiadaného NFP (EUR)
Výška žiadaného NFP (%)

Verejná správa
554
99,97
102 410 176,56
99,97

Spolu
554
99,97
102 410 176,56
99,97
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2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane
vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu
2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP
Žiadosti o NFP boli v zmysle podmienok definovaných aktuálnou výzvou predkladané na
regionálne pracoviská SIEA (Banská Bystrica, Košice, Trenčín). Formálna kontrola bola
vykonávaná prostredníctvom uvedených regionálnych pracovísk. Na každom uvedenom
regionálnom pracovisku
pracovala skupina pre výkon formálnej kontroly. Výkon kontroly
formálnej správnosti žiadostí o NFP začal 29.6.2010 a skončil 7. 11. 2011.
Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolou vykonanou MH SR boli zistené pochybenia pri výkone
kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, SIEA prijala opatrenia na ich odstránenie a až po
splnení opatrení a následnom ich odsúhlasení MH SR, SIEA ukončila kontrolu formálnej
správnosti žiadostí o NFP (7.11.2011).
Počet žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP
a ktoré boli postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP bolo 354, pričom v 317-tich
prípadoch bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí z celkového počtu žiadostí
o NFP 554.
Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti bolo 200, pričom
3 žiadosti o NFP nesplnili kritériá oprávnenosti a 197 žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá
úplnosti.
Uvedené údaje deklaruje nasledujúca tabuľka včítane grafického prevedenia.
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Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti
Tabuľka č.5

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky
kontroly formálnej správnosti a ktoré sú
Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili
postúpené do fázy odborného hodnotenia
podmienky kontroly formálnej správnosti
Spolu
354
200
63,9
36,1

7

554
100%

Počet žiadostí o
NFP, ktoré nesplnili
kritériá
oprávnenosti
3
1,5

Počet žiadostí o
NFP, ktoré
nesplnili kritériá
úplnosti
Spolu
197
200
98,5
100%
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2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP
Odbornému hodnoteniu predchádzalo prideľovanie žiadostí interným a externým hodnotiteľom
a školenie hodnotiteľov.
Žrebovanie a prideľovanie projektov sa uskutočnilo 8.11.2011. Školenie hodnotiteľov bolo
zrealizované 14.11.2011. Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch od 8. 11.2011 do 29.2.2012,
pričom bolo uzatvorené vypracovaním súhrnnej správy z odborného hodnotenia.
Pri posudzovaní matematickej správnosti schválených rozpočtov projektov vo fáze overovania
podmienok poskytnutia pomoci, SIEA identifikovala chyby hodnotiteľov pri štyroch schválených
rozpočtoch. Uvedené nedostatky boli odstránené vypracovaním dodatku č. 1 k súhrnnej správe
z odborného hodnotenia.
Dodatok č.2 k súhrnnej správe z odborného hodnotenia bol vypracovaný z dôvodu odstránenia
nedostatku identifikovaného v protokole o výsledku kontroly č. 11/2012-SIEA. Kontrolná skupina
MH SR zistila pochybenie odborných hodnotiteľov pri hodnotení žiadosti o NFP žiadateľa Obec
Zbudza, kód ITMS NFP25120220872. Pochybenie bolo identifikované v hodnotiacich hárkoch
odborných hodnotiteľov v rámci bodu 1.10, čo malo vplyv aj na pochybenia pri pridelení
bodového hodnotenia v celej skupine kritérií 1, nakoľko v zmysle príručky pre hodnotiteľa odborní
hodnotitelia ohodnotili skupinu kritérií 1 – Vhodnosť a účelnosť projektu bodovým hodnotením
nula. Vzhľadom na uvedené, odborní hodnotitelia opätovne posúdili predmetnú žiadosť o NFP
a pridelili bodové hodnotenie v súlade s príručkou pre hodnotiteľa. Po opätovnom prehodnotení
kritéria 1.10 a doplnení bodového hodnotenia v skupine kritérií 1 – Vhodnosť a účelnosť projektu,
žiadosť splnila podmienky odborného hodnotenia a získala 81,50 bodov.
Dodatok č. 3 k súhrnnej správe z odborného hodnotenia bol vypracovaný z dôvodu identifikácie
matematickej chyby v riadku č. 38 a 39 v predloženom a schválenom rozpočte projektu žiadateľa
Obec Zbudza kód žiadosti NFP 25120220872. Nedostatok bol identifikovaný pracovníkmi SIEA v
rámci etapy overovania podmienok poskytnutia pomoci pri posudzovaní matematickej správnosti
schválených rozpočtov. V nadväznosti na identifikovaný nedostatok odborní hodnotitelia upravili
rozpočet. Výsledkom úprav bolo zníženie odporučenej výšky NFP na 86.178,49 EUR. Zároveň
hodnotitelia v zmysle inštrukcie v príručke pre hodnotiteľa v rámci hodnotiaceho kritéria 1.3 (Aká
je kvalita a štruktúra rozpočtu navrhovaného rozpočtu?) na základe identifikácie matematickej
chyby znížili bodové hodnotenie v rámci kritéria 3.1 zo 4 bodov na 3 body.
Z celkového počtu 354 žiadostí splnilo podmienky odborného hodnotenia 302 žiadostí o NFP.
Prehľad o hodnotených žiadostiach o NFP, v členení podľa dosiahnutia alebo nedosiahnutia
stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení dokumentuje nasledujúca tabuľka včítane
grafického zobrazenia.
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Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení
Tabuľka č.6

Počet žiadostí o NFP,
ktoré dosiahli aspoň
minimálny stanovený
počet bodov

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia
354
100%

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli,
alebo nedosiahli stanovený počet bodov v
odbornom hodnotení
Počet žiadostí o
NFP, ktoré
dosiahli aspoň
minimálny
stanovený počet
bodov

14,69

Počet žiadostí o
NFP, ktoré
nedosiahli
minimálny
stanovený počet
bodov

85,31

9

302
85,31

Počet žiadostí o NFP,
ktoré nedosiahli
minimálny stanovený
počet bodov
52
14,69
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2.3 Zasadnutie Výberovej komisie
V nadväznosti na úpravu postupov zadefinovaných v internom manuáli pracovných postupov
SIEA bolo zasadnutie Výberovej komisie po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci.
Overovanie podmienok poskytnutia pomoci začalo 1. marca 2012 a bolo ukončené 19.júna
2012. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie dokladu o menovaní štatutárneho
zástupcu obce, výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa, účtovnej závierky za
ukončené účtovné obdobie k 31.12.2010, potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nie je
dlžníkom sociálneho poistenia a potvrdenia zo zdravotných poisťovní o tom, že žiadateľ nie je
dlžníkom poistného na zdravotné zabezpečenie. Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené či
sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie miestne príslušnou Správou finančnej kontroly.
V rámci overovania podmienok SIEA vykonala kontrolu všetkých rozpočtov a odstránila
matematicko-technické nedostatky identifikované v žiadostiach o NFP ktoré vznikli prenosom
údajov z podrobných rozpočtov projektov do formulára žiadosti o NFP. Z celkového počtu 302
overovaných žiadostí o NFP, splnilo podmienky poskytnutia pomoci 292 žiadostí. Avšak dňa
20.11.2012 bolo na SIEA doručené oznámenie od žiadateľa Obec Podhradie, kód žiadosti
NFP25120220610 o stiahnutí žiadosti o NFP z výberového procesu.
Po 1. úprave alokácie (viď kapitolu 1.1) celková výška odporučeného NFP v rámci 201 žiadostí
o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci bola 36 282 960,52 EUR.
Na zasadnutí (21. november 2012) po aplikácii výberových kritérií na všetky žiadosti o NFP
ktoré boli predmetom výberového procesu bol vytvorený zoznam žiadostí s určením poradia podľa
dosiahnutého počtu bodov. Vzhľadom na aktuálne stanovenú alokáciu na výzvu vo výške
(34.600.000.- EUR), komisia po pridelení bodov identifikovala skupinu žiadostí na hranici
alokácie, ktoré dosiahli bodové hodnotenie 7 bodov. V súlade s postupom uvedeným pri
výberových kritériách sa v prípade žiadostí s rovnakým počtom bodov na hranici alokácie
aplikovali nasledovné kritériá:
 Výška priemerného bodového hodnotenia hodnotiteľov.
 Počet bodov v skupine kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“.
 Počet bodov v skupine kritérií „Udržateľnosť projektu“.
 Počet bodov v skupine kritérií „Rozpočet a efektívnosť nákladov“.
 Počet bodov v skupine kritérií „Spôsob realizácie projektu“.
 Počet bodov v skupine kritérií „Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa“.
 Počet horizontálnych priorít, ku ktorých riešeniu projekt prispieva.
V súvislosti s aplikáciou dodatočného kritériá „Výška priemerného bodového hodnotenia
hodnotiteľov“ pre skupinu žiadostí o NFP ktoré dosiahli 7 bodov, bol vytvorený zoznam žiadostí
podľa výšky dosiahnuté bodového hodnotenia v odbornom hodnotení.
Vzhľadom na skutočnosť, že po aplikácii uvedeného kritériá boli na hranici alokácie
identifikované tri žiadosti o NFP, ktoré dosiahli rovnaký počet priemerného bodového hodnotenia
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hodnotiteľov vo výške 79,50 bodu, pristúpila komisia k aplikovaniu ďalšieho kritéria „Počet bodov
v skupine kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“.
Po aplikácii uvedeného kritéria bol zostavený finálny zoznam žiadostí o NFP so stanovením
poradia po aplikácií výberových kritérií. Následne podpísali členovia komisie Súhrnný hárok
s aplikáciou výberových kritérií a určením poradia žiadostí o NFP odporučených na schválenie,
pričom podpísaním uvedeného hárku taktiež odsúhlasili poradie žiadostí o NFP stanovené na
základe aplikácie výberových kritérií.
Sumárny prehľad schválených žiadostí o NFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie
a výšky NFP dokumentuje nasledujúca tabuľka s grafom.
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Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP
Tabuľka č. 7
Región

TT

NR

Počet schválených žiadostí o NFP

TN

ZA

BB

KE

PO

Spolu

21

41

22

38

27

21

31

201

Počet schválených žiadostí (%)

10,45

20,40

10,95

18,90

13,43

10,45

15,42

100

Výška schváleného NFP (EUR)

3 976 230,32

7 534 949,89

4 379 199,89

7 474 461,30

4 586 309,04

3 511 889,32

4 819 920,76

36 282 960,52

10,96

20,77

12,07

20,6

12,64

9,68

13,28

100

Výška schváleného NFP (%)

Výška schváleného NFP v %

Počet schválených žiadostí v %

10,45

15,42

TT

13,28

10,96

TT

NR
10,45

20,4

NR

9,68

TN

20,77

ZA

ZA
12,64

BB

13,43

10,95
18,9

TN

BB

KE

12,07

PO

20,6
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3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania
informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania
žiadostí o NFP
3.1 Najčastejšie problémy pri registrácii žiadostí o NFP
Po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola zahájená kontrola formálnej
správnosti prijatých žiadostí o NFP pozostávajúca z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti
prijatých žiadostí o NFP.
Počas tohto procesu sa vyskytli chyby v nasledujúcich problémových oblastiach:
















chyby v administratívnom spracúvaní, absencia, či chybné vyplnené polia, dátumy,
nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách ukazovateľov
výsledku a dopadu,
použitie rôznych typov odtlačkov pečiatky žiadateľmi v žiadosti o NFP a prílohách,
formulár Žiadosť o NFP nebol zviazaný spolu s povinnými prílohami v hrebeňovej,
tepelnej, alebo príbuznej väzbe, resp. nie je pevne zviazaný s prílohami,
formulár Žiadosť o NFP – problematické tabuľky, prílohy,
Tab.č.1: nevyplnené IČO, DIČ, alebo nesprávne vyplnené,
Tab.č.8: žiadatelia uvádzali miesto realizácie projektu na úroveň ulica (ulíc pridávaním
tabuliek v ITMS) + č.d. ,
uvádzanie ako miesta realizácie na inú obec,
Tab. č. 12: žiadateľ doplnil vlastný/é merateľné ukazovatele výsledku, pričom zároveň
uviedol povinný indikátor výsledku v zmysle platnej Príručky pre žiadateľa, t.j. indikátor
„Počet vymenených svietidiel“,
žiadateľ si zvolil indikátor výsledku „Počet novovytvorených pracovných miest“, pričom
plánovaná hodnota je vyššia ako hodnota „0“ a zároveň pri indikátore dopadu „Počet
novovytvorených pracovných miest“ je východisková hodnota „0,
žiadateľ uviedol pri povinnom indikátore dopadu „úspora energie“ východiskovú hodnotu
vyššiu ako „0“, čo je v rozpore s platnou Príručkou pre žiadateľa,
Tab.č.13: žiadateľ zaškrtol, že vykonal VO pred podaním žiadosti o NFP a ako povinnú
prílohu nedoložil odberateľsko-dodávateľskú zmluvu ale ČV alebo opačne,
Tab.č.15: žiadateľ doplnil merateľný ukazovateľ výsledku relevantný pre príslušnú HP,
pričom uviedol naviac vlastný indikátor,
žiadateľ doplnil vlastný merateľný ukazovateľ výsledku pričom zároveň nezvolil
relevantný ukazovateľ výsledku pre príslušnú HP,
Tab.č.17: chýba odtlačok pečiatky pri podpise zástupcu štatutárneho orgánu.
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3.2 Informácia o nedostatkoch v schvaľovacom procese
Proces kontroly formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia
a výber projektov výberovou komisiou prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom
limite. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov boli identifikované
nasledujúce hlavné nedostatky:
 slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
 nepresne spracované rozpočty,
 chyby v zadávaní povinných hodnôt indikátorov,
 pre povinné indikátory dopadu „úspora energie“ východiskovú hodnotu vyššiu ako „0“
v rozpore s platnou Príručkou pre žiadateľa,
 uvádzanie ako miesta realizácie na inú obec,
 dokument nebol idendický s požiadavkou v Príručke pre žiadateľa,
 žiadateľ predložil prílohu, ktorá bola vydaná po termíne ukončenia výzvy.
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
Predložené žiadosti o NFP svojím obsahom rešpektovali zámer predmetného opatrenia.
V rámci predkladania žiadostí o NFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečí:
 užšiu spoluprácu medzi žiadateľom a SIEA, najmä prostredníctvom telefonických,
emailových či osobných konzultácií,
 zvýšenú informovanosť verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov.
5. Zabezpečenie publicity
V čase trvania výzvy SIEA zorganizovala pre mestá a obce 6 informačných seminárov, ktoré sa
konali v dňoch 12.4.2010 v Košiciach (26 účastníkov), 13.4.2010 v Prešove (30 účastníkov),
14.4.2010 v Žiline (48 účastníkov), 15.4.2010 v Trenčíne ( 33 účastníkov), 16.4.2010 v Nitre (38
účastníkov), a 19.4.2010 v Banskej Bystrici (33 účastníkov). Celkovo sa seminára zúčastnilo 208
účastníkov.
V rámci výzvy KaHR-22VS-1001 bolo telefonických dotazov zodpovedaných 943, e-mailom
bolo zodpovedaných 519 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 93
a zverejnených FAQ bolo 19.
Informácie o seminároch boli publikované na internetových stránkach jednotlivých vyšších
územných celkov a na web stránkach regionálnych kancelárií SOPK.
SIEA mala v čase trvania výzvy umiestnené na stránke www.siea.sk počítadlo prístupov.
Celkový počet prístupov na stránku www.siea.sk v období marec 2010 bol 66 020.
Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí MV zverejnená na internetovej
stránke Riadiaceho orgánu pre OP KaHR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.sk.).
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