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Výzva vyhlásená dňa: 16. september 2008
Výzva ukončená dňa: 13. február 2009
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.
1. Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s Kódom výzvy KaHR – 22VS
– 0801 (ďalej len „výzva“) bola vyhlásená dňa 16. septembra 2008 uverejnením na internetových
stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry
(ďalej
len
„SIEA“)
(www.siea.gov.sk)
a na
informačnom
portáli
www.strukturalnefondy.sk.
Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola 700 000 000 Sk, čo je
23 235 743,21 EUR (prepočítané kurzom 30,1260 Sk/EUR). Ukončenie výzvy bolo stanovené
na 13. február 2009. Žiadosti sa predkladali prostredníctvom ITMS. Žiadosti v tlačenej podobe
bolo možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na Regionálne pracoviská Sekcie
štrukturálnych fondov SIEA, Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ v Banskej
Bystrici, Trenčíne a Košiciach.
Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených 400 žiadostí
o NFP v celkovej výške výdavkov 67 642 404,62 EUR a celkovej požadovanej výške NFP
63 021 502,53 EUR
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Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa geografického umiestnenia
(tab.1), štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2), zamerania projektu (tab.3) a
právnej formy (tab.4), dokumentujú nasledujúce tabuľky.
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa regiónov
Nitriansky

Kraj

jednotka Trnavský

Počet prijatých žiadostí o NFP

počet
%

Výška žiadaného NFP (€)

€
%

10 248 054,30 10 802 110,02 7 898 378,53 9 017 756,85
16,26%
17,14%
12,53%
14,31%

4 315 020,16 6 460 859,72 14 279 322,95 63 021 502,53
6,85%
10,25%
22,66%
100,00%

€
Celkové oprávnené výdavky (€) %

11 115 939,03 11 306 530,48 8 744 163,04 9 858 004,20
16,48%
16,76%
12,96%
14,61%

4 542 749,79 6 761 940,48 15 137 343,39 67 466 670,41
6,73%
10,02%
22,44%
100,00%

59
14,75%

69
17,25%

Počet prijatých žiadostí o NFP

Žilinský

46
11,50%

Banskobystrický Košický

51
12,75%

36
9,00%

17%

9%

13%

12%

SPOLU

93
23,25%

17%

7%

13%

14%
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Prešovský

Celkové oprávnené výdavky (€)

16%

23%

12%

46
11,50%

Výška žiadaného NFP (€)

15%

22%

Trenčiansky

Tab.1
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ
Sekcia ŠKEČ

Tab.2

0

spolu

Počet prijatých žiadostí o
NFP

400
100%

400
100%

Výška žiadaného NFP (€)

63 021 502,53
100,00%

63 021 502,53
100,00%

Celkové oprávnené výdavky
(€)

67 466 670,41
100,00%

67 466 670,41
100,00%

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu
Zameranie projektu
Počet prijatých žiadostí o NFP

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
400
100,00%

Výška žiadaného NFP (€)

63 021 502,53
100,00%

Celkové oprávnené výdavky (€)

67 466 670,41
100,00%
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy

Právna forma

obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
400
100,00%
63 021 502,53
100,00%
67 466 670,41
100,00%

Počet prijatých žiadostí o NFP
Výška žiadaného NFP (€)
Celkové oprávnené výdavky (€)
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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
Formálna kontrola pre výzvu s Kódom KaHR–22VS–0801, Opatrenie 2.2 Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky bola stanovená na 69 pracovných dní.
Proces formálnej kontroly prebiehal v dňoch 16. februára – 27. mája 2009. Zo 400 prijatých
žiadostí o NFP 246 žiadostí o NFP v požadovanej výške 40 607 500,40 EUR splnilo podmienky
kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia.
V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých 154 žiadostí o NFP v požadovanej výške NFP
22 414 002,13 EUR. 3 žiadosti o NFP boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti
a 151 žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.
Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. nesplnenia
podmienok formálnej kontroly, dokumentuje nasledujúca tabuľka. (tab.5)
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Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili alebo nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti
Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili
podmienky kontroly formálnej
správnosti a ktoré sú postúpené do
fázy odborného hodnotenia
246
61%

Tab. 5

Počet žiadostí o NFP, ktoré
nesplnili podmienky kontroly
formálnej správnosti
154
39%
Počet žiadostí o NFP, ktoré
nesplnili kritériá oprávnenosti
3
2%

Počet žiadostí o NFP, ktoré
nesplnili kritériá úplnosti
151
98%

Prehľad žiadostí, ktoré nesplnili podmienky
formálnej správnosti

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nesplnili
podmienky kontroly formálnej správnosti
Počet žiadostí o
NFP, ktoré splnili
podmienky
kontroly formálnej
správnosti a ktoré
sú postúpené do

39%

61%

Počet žiadostí o
NFP, ktoré
nesplnili
podmienky
kontroly
formálnej

2%

98%
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Počet žiadostí o
NFP, ktoré nesplnili
kritériá oprávnenosti
Počet žiadostí o
NFP, nesplnili
podmienky
formálnej správnosti

Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 22VS – 0801
Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP
Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 28. mája - 30. októbra 2009, t.j. 110 pracovných dní.
Predmetom odborného hodnotenia bolo celkovo 246 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám
formálnej správnosti. V rámci hodnotenia bolo úspešných 194 žiadostí o NFP a 52 žiadostí o
NFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov v rámci odborného hodnotenia.
Sumárny prehľad o hodnotených žiadostiach o NFP, v členení podľa dosiahnutia alebo
nedosiahnutia stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení, dokumentuje nasledujúca
tabuľka. (tab.6)
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Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení
Počet žiadostí o NFP,
ktoré boli predmetom
odborného hodnotenia
246
100%

Počet žiadostí o NFP, ktoré
Počet žiadostí o NFP, ktoré
dosiahli aspoň minimálny nedosiahli minimálny stanovený
stanovený počet bodov
počet bodov
194
52
79%
21%

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

21%

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

79%

9

Počet žiadostí o NFP,
ktoré nedosiahli
minimálny stanovený
počet bodov

Tab. 6
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2.3 Zasadnutie Výberovej komisie
Pred zasadnutím Výberovej komisie sa uskutočnilo overovanie splnenia podmienok poskytnutia
pomoci. Overovanie začalo 2. novembra 2009 a bolo ukončené 11. januára 2010. Do procesu
overovania bolo kvalifikovaným odhadom zaradených 140 žiadostí. V rámci overovania boli
žiadatelia vyzvaní na predloženie potvrdenia inšpektorátu práce a spolufinancovania
oprávnených výdavkov a 100% neoprávnených výdavkov. Vzhľadom na identifikované
nedostatky vo formálnej kontrole spojené s vydávaním stavebných povolení, resp. oznámení
obcami pre vlastné účely, boli niektorí žiadatelia pri ktorých bol identifikovaný uvedený
nedostatok, vyzvaní na odstránenie nedostatkov (dokument v zmysle stavebného zákona napr.
písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav
a udržiavacích prác nemá námietky alebo vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba
nepodlieha stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti, Dokument od krajského
stavebného úradu, ktorým určuje príslušný stavebný úrad na konanie a vydanie rozhodnutia
v zmysle § 119 ods. 3 stavebného zákona, Súhlas vlastníka zariadenia, resp. nehnuteľnosti na
ktorej je umiestnený systém verejného osvetlenia s realizáciou projektu). Z celkového počtu
overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci všetkých 140 žiadostí.
Výberová komisia zasadala dňa 14. januára 2010. Z 246 žiadostí o NFP, ktoré boli predložené na
zasadnutie Výberovej komisii, na základe výsledkov odborného hodnotenia a podmienok
overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci, Výberová komisia schválila 117 žiadostí
o NFP s celkovou sumou 23 080 298,53 EUR schváleného nenávratného finančného príspevku.
Sumárny prehľad schválených žiadostí o NFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie
a výšky NFP, dokumentuje nasledujúca tabuľka. (tab.7)
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Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP
BB
počet NFP
vyjadrenie v %

KE
9,00
8,00

TN
6,00
5,00

PP
17,00
15,00

NR
31,00
26,00

ZA

TT

117,00
100,00

výška schváleného NFP 1757841,22 1098895,32 3593744,97 5592701,43 3868217,94 2804697,84 4364199,81
vyjadrenie v %
8,00
5,00
16,00
23,00
17,00
12,00
19,00

23080298,53
100,00

17%

8%

15%

11%

Prehľad shváleného NFP v
regionálnom členení podľa miesta
realizácie
19%

BB

5%

13,00
11,00

spolu
20,00
17,00

Prehľad schválených žiadostí o NFP v
regionálnom členení podľa miesta
realizácie

21,00
18,00

Tab. 7
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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 Problémy v priebehu trvania výzvy
Počas trvania vyhlásenej výzvy neboli zaznamenané žiadne písomné sťažnosti na proces
informovania žiadateľov o NFP.
Zo strany žiadateľov bolo najviac otázok a výhrad k Príručke pre žiadateľa, Opisu projektu,
povinným prílohám ku žiadosti o NFP a k výkladu definície malých a stredných podnikateľov
resp. veľkých podnikateľov. Identifikované nedostatky boli riešené vydaním Usmernenia
Riadiaceho orgánu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, aktualizáciou Opisu projektu,
Podrobného rozpočtu projektu, Príručky pre žiadateľa, Zoznamom povinných príloh ku žiadosti
a prostredníctvom najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa.
Zároveň boli na internetovej stránke vydané Upozornenia k výzve ktoré sa týkali nasledovných
oblastí:
Upozornenie č. 1, zverejnené 18. 9. 2008 :

V rámci príloh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (ako aj v "Kompletnej dokumentácii
výzvy") bola pôvodne zverejnená nesprávna verzia "Zoznamu povinných príloh k žiadosti o
NFP" nahradená 18. septembra 2008 správnou verziou, a preto je nevyhnutné pre všetkých tých,
ktorí si do tohto termínu už stiahli kompletnú dokumentáciu výzvy, opätovne stiahnuť "Zoznam
povinných príloh k žiadosti o NFP" alebo "Kompletnú dokumentáciu výzvy".
Upozornenie č. 2 , zverejnené 10. 2. 2009:

V prílohe č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu bola v tabuľke 2.3 Východiskový a očakávaný stav
v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu chybne uvedená merná jednotka
(MWh/rok) pre merateľný ukazovateľ dopadu Úspory energie. Žiadateľ vypĺňa uvedený
merateľný ukazovateľ hodnotami v merných jednotkách GJ/rok v tabuľke č. 12 ŽoNFP na
verejnom portáli ITMS a rovnako aj v povinnej prílohe č. 1 Opis projektu. V príslušnej tabuľke
2.3 Opisu projektu je potrebné chybne uvádzanú mernú jednotku MWh/rok prepísať na správnu
jednotku GJ/rok.
Pri výpočte žiadatelia použijú vzorec uvedený v príručke pre žiadateľa na str. 28 v časti Súlad a
napĺňanie horizontálnych politík ES pre OP KaHR: „Ročné úspory energie realizovaním projektu
[GJ/rok] sa vyrátajú ako: (súčet výkonov svetelných zdrojov na svetelných bodoch pôvodnej
sústavy verejného osvetlenia zaradených do projektu pre modernizáciu [kW] x 3900)-(súčet
výkonov nových svetelných zdrojov v svietidlách, ktoré boli inštalované na svetelných bodoch
zaradených do projektu z pôvodnej sústavy verejného osvetlenia [kW] x 3900) x 0,0036, so
zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity.“
Upozornenie č. 3 , zverejnené 12. 2. 2009:

SIEA upozorňuje žiadateľov, že Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava vydáva v súvislosti
s Výzvou KaHR-22VS-0801 obciam súhlasné stanoviská s umiestňovaním nových svietidiel na
jej podperné body. Súhlas vlastníka zariadenia/nehnuteľnosti (na ktorej je umiestnený systém
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verejného osvetlenia) s realizáciou projektu mali žiadatelia doložiť v prípade nových vetiev a
presúvaných alebo dopĺňaných svietidiel. Žiadatelia, ktorí už zaslali žiadosť o NFP bez
potrebného stanoviska ZSE, budú môcť stanovisko ZSE doplniť na základe písomnej výzvy na
doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, v termíne do 5 dní od doručenia výzvy na
doplnenie.
Upozornenie č. 4 , zverejnené 26. 5. 2009:

Vzhľadom na skutočnosť, že vyjadrenia krajských stavebných úradov v súvislosti s povinnosťou
žiadateľov doložiť k žiadosti o nenávratný finančný príspevok k Výzve KaHR-22VS-0801
prílohu č. 9 Právoplatné stavebné povolenie neboli v súlade s pokynmi odboru štátnej stavebnej
správy a územného plánovania Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo
hospodárstva SR rozhodlo, že tie dotknuté žiadosti o NFP, "ktoré inak splnili podmienky
kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, nebudú vylúčené v rámci schvaľovacieho procesu,
avšak žiadatelia budú musieť vo fáze Overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci
doplniť povinnú prílohu č. 9 žiadosti o NFP tak, aby bola v súlade sú zákonom č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní".
3.2 Problémy pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy
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. Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS.
Proces registrácie žiadostí do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov. Identifikovaným
problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený
v súlade s tlačenou verziou Formulára žiadosti o NFP.
Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru Žiadosti o NFP, kde sa často
opakovali nasledovné nedostatky:
- zle vyplnené údaje týkajúce sa názvu a kódu ŠKEČ;
- nevyplnené resp. zle vyplnené polia týkajúce sa IČ DPH, vedenia účtovníctva a dátumu
vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
- zle vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- pri vypĺňaní rozpočtu projektu žiadatelia neuvádzali všetky skupiny výdavkov uvedených
v povinnej prílohe č.4 ŽoNFP Rozpočet projektu;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa realizácie verejného obstarávania;
- nesúlad indikátorov projektu uvedených v tab.č.12 ŽoNFP a v Prílohe č.1 Opisu projektu;
- nesprávne uvedené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách povinných
indikátorov v zmysle Príručky pre žiadateľa;
- ŽoNFP boli predložené v stave otvorená;
- ŽoNFP podpísal štatutárny orgán pred odoslaním ŽoNFP cez verejný portál ITMS;
- nevyplnené údaje týkajúce sa horizontálnych indikátorov, resp. vyplnené v rozpore
s Príručkou pre žiadateľa;
- v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením dokladu
potvrdzujúceho vlastnícke práva k majetku súvisiacemu s projektom,
resp.súhlasom
vlastníka zariadenia/nehnuteľnosti (na kt. je systém verejného osvetlenia) s realizáciou
projektu alebo ČV o irelevantnosti uvedenej prílohy
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- príloha č.1 – Opis projektu bol predložený na neaktuálnom formulári
právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, iný dokument v zmysle
stavebného zákona, vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba nepodlieha stavebného
povoleniu ani ohlasovacej povinnosti – uvedené si žiadatelia vydávali sami sebe v rozpore
s príslušným zákonom;
- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení v rozpore so Zákonom o obecnom
zriadení č.369/1990 Zb. (používanie odtlačku pečiatky)
Uvedené nedostatky však neboli zapríčinené nejednoznačnosťou informácií uvedených v platnej
Príručke pre žiadateľa (ďalej len Príručka), nakoľko Príručka jasne definovala spôsob vyplnenia
príslušných častí formulára žiadosti o NFP.
Formálna kontrola bola realizovaná v čase od 16. februára 2009 do 27. mája 2009 vzhľadom na
veľký rozsah doručených žiadostí o NFP. Zároveň v procese formálnej kontroly vznikol problém
s posudzovaním povinnej prílohy „Právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, iný
dokument v zmysle stavebného zákona (napr. písomné oznámenie stavebného úradu, že proti
uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky), alebo čestné
vyhlásenie žiadateľa, že na uvedený projekt sa nevzťahuje stavebné povolenie, resp. iný
dokument v zmysle stavebného zákona“. V rámci predložených žiadostí boli predložené stavebné
povolenia resp. oznámenia vydané obcami, ktoré boli zároveň žiadateľmi o NFP, pre vlastné
účely. Uvedená problematika musela byť riešená v spolupráci s Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
Kontrola výkonu formálnej kontroly zo strany MH SR identifikovala zistenie ktoré sa týkalo
chýbajúcich pečiatok v tabuľke č. 17 žiadosti o NFP resp. na čestnom vyhlásení o sprístupnení
informácií. Vzhľadom na uvedené zistenie prijala SIEA opatrenie v rámci ktorého boli opätovne
prekontrolované všetky žiadosti o NFP a tie žiadosti ktoré mali rovnaké pochybenie boli
vylúčené v procese formálnej kontroly.
3.3 Informácia o nedostatkoch v hodnotiacom procese
Proces formálnej kontroly prijatých žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia a výber
projektov výberovou komisiou pre Výzvu s kódom KaHR–22VS–0801, Opatrenie 2.2
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike (schéma štátnej pomoci) prebehli v stanovenom časovom limite.
V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia
minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov
boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:
- nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu;
- slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
- nepresne spracované rozpočty.
Identifikovaným nedostatkom zo strany MH SR v rámci hodnotiaceho procesu bolo nedodržanie
inštrukcií v Príručke pre hodnotiteľa zo strany hodnotiteľov. Uvedené zistenie bolo odstránené
opatreniami zo strany SIEA, na základe ktorých došlo k úpravám nesprávne vyplnených
hodnotiacich hárkov, resp. k prehodnoteniu projektu iným hodnotiteľom. Zároveň bolo prijaté
opatrenie na základe ktorého budú pracovníci pri preberaní hodnotiacich posudkov kontrolovať
formálnu správnosť vyplnenia hodnotiacich posudkov v súlade s inštrukciami uvedenými
v príručke pre hodnotiteľa.
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4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené žiadosti o NFP svojím obsahom rešpektovali zámer
opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom príslušného opatrenia bolo poskytnutie pomoci
a podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie
energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti
výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.
Pri predkladaní žiadostí o NFP odporúčame v budúcnosti pri výzvach:
- operatívne, s dostatočným časovým predstihom, vydávať usmernenia k výzve;
- zvýšiť informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov;
5. Zabezpečenie publicity
V čase trvania Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SIEA zorganizovala 7 informačných
seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP v krajských mestách, na ktorých sa zúčastnilo
spolu 284 záujemcov o získanie NFP.
Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SIEA odpovedali na písomné a ústne otázky
týkajúce sa možností získania NFP v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Taktiež bola na webovej stránke SIEA v sekcii Štrukturálnych fondov zverejnená Výzva na
predkladanie žiadostí o NFP vrátane Formuláru žiadosti a všetkých príloh, ktoré boli
aktualizované Usmernením Riadiaceho orgánu č. 1 zo dňa 27. januára 2009.
Spolu bolo na jednotlivých Regionálnych pracoviskách Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA
v období trvania výzvy podaných 977 telefonických, 278 elektronických a 70 osobných otázok
a následne poskytnutých odpovedí a osobných konzultácií.
SIEA má zavedené bezplatné počítadlo prístupov na hlavnej stránke www.siea.gov.sk.
v uvedenom období však bola aktuálna aj výzva KaHR-21SP-0801 a čiastočne aj KaHR-13SP0801 (od 19.12.2008), a tak nie je technicky možné vyhodnotiť počet prístupov vťahujúci sa
k predmetnej výzve KaHR-22VS-0801. Celkový počet prístupov na stránku www.siea.gov.sk
v období september 2008 – február 2009 bol 44 852 prístupov.
Správa o vyhodnotení výzvy bola vypracovaná SIEA do 30 dní od podpisu Záverečnej
správy zo zasadnutia Výberovej komisie.
Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí MV VE zverejnená na
internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre OP KaHR (www.economy.gov.sk) a SIEA
(www.siea.gov.sk.).
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