Európska únia
Európsky fond rybného hospodárstva

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK Z OPERAČNÉHO PROGRAMU RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
SR 2007 – 2013
Číslo výzvy: 2010/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ako sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len
„OPRH“), spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej
len „EFF“) a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“), vyhlasuje v zmysle §13 zákona č. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Metodickou
príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 4.0
(ďalej len „príručka“) výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z OPRH (ďalej len „ŽoNFP”) pre:

Prioritnú os 2

Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu
a akvakultúry na trh

Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Dátum vyhlásenia výzvy: 01.10.2010

Dátum uzavretia výzvy: 22.10.2010

1. Oprávnenosť žiadateľa
Pre účely preukázania splnenia kritérií ekonomickej životaschopnosti musí mať žiadateľ
v čase podania ŽoNFP riadne ukončené minimálne jedno účtovné obdobie.

 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou.
V prípade prijímateľov, ktorí nemajú podnikateľskú históriu v oblasti akvakultúry, musia
mať chov rýb a/alebo ostatných produktov akvakultúry zapísaný v predmete svojej činnosti
(Obchodný register, Štatút, Stanovy, Živnostenský list) – vzťahuje sa na právnickú osobu.
Fyzická osoba musí byť samostatne hospodáriaci roľník alebo živnostník.

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu
a akvakultúry.

2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry

Aktivita 1: Rozšírenie, rekonštrukcia, technické vybavenie a modernizácia existujúcich
produkčných zariadení, odbahňovanie rybničných plôch
Aktivita 2: Výstavba nových produkčných zariadení
Aktivita 3: Výstavba malých predajní umožňujúcich chovateľom úpravu a priamy predaj
produktov akvakultúry
Aktivita 4: Celoživotné vzdelávanie

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Aktivita 1: Technické vybavenie a modernizácia existujúcich spracovateľských jednotiek
Aktivita 2: Celoživotné vzdelávanie

3. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období.
Za oprávnené obdobie pre túto výzvu je považované obdobie od 01.01.2007 do dňa
predloženia ŽoNFP. Výdavky budú považované za oprávnené ak budú spadať do kategórie
oprávnených výdavkov a zároveň spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov, ktoré sú
uvedené v kapitole 2 príručky.
Upozornenie:
Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Upozorňujeme žiadateľov, že budú písomne
informovaní o schválení, resp. neschválení ŽoNFP. V prípade rozhodnutia o neschválení
ŽoNFP budú všetky výdavky vynaložené žiadateľmi považované za ich vlastné, bez nároku
na preplatenie.

4. Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky
(ďalej len „SR“), ktoré je rozdelené na cieľ Konvergencia a na oblasti mimo cieľa
Konvergencia. V podmienkach SR pod cieľ Konvergencia spadajú oblasti úrovne NUTS II:
-

Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj,

-

Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj

-

Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj

Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského samosprávneho kraja.
Upozornenie:
Pre určenie miesta realizácie projektu je rozhodujúce miesto realizácie aktivít a nie miesto
sídla žiadateľa (s výnimkou aktivity „Celoživotné vzdelávanie“).

5. Časová oprávnenosť realizácie projektu
Prijímateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov, v prípade finančného
prenájmu najneskôr do štyroch rokov, od podpísania zmluvy o poskytnutí NFP.

6. Kritériá pre výber projektov
 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry

Kritériá spôsobilosti pre žiadateľov a investície (pri podaní ŽoNFP)
Oprávnenosť investícií, obsiahnutých v projektoch na financovanie z OPRH je podmienená
splnením všetkých nasledujúcich kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:
1. Žiadateľ s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom (vrátane jeho
ekvivalentu) na území Slovenskej republiky a s platným osvedčením MPŽPRR SR na
výkon chovu rýb vzťahujúcim sa k prevádzke, na ktorej sa realizuje daný projekt.
Nevzťahuje sa na ŽoNFP, ktorej predmetom je zriaďovanie novej prevádzky. V takom
prípade je prijímateľ povinný doložiť platné osvedčenie pri poslednej ŽoP.
2. Investície sa musia realizovať na území SR (s výnimkou celoživotného vzdelávania).
3. Žiadateľ môže predložiť maximálne 6 ŽoNFP v rámci jednej výzvy na predkladanie
ŽoNFP pre toto opatrenie.
4. ŽoNFP sa musí predkladať samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne
pre oblasti mimo cieľa Konvergencia z dôvodu rozdielneho financovania z EÚ a SR.
5. Žiadateľ musí deklarovať, že pri realizácií každej investície, vybranej na financovanie
z OPRH, bude použitý iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.
Preukazuje sa pri ŽoNFP, formou čestného vyhlásenia.
6. Žiadateľ musí v čase podania ŽoNFP preukázať, že za posledné alebo predposledné
účtovné obdobie spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií ekonomickej
životaschopnosti:
Pre žiadateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
Ukazovatele
Krytie výdavkov príjmami
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Príjmy celkom * 100
Výdavky celkom
Záväzky spolu * 100
Majetok spolu

Kritériá
KVP > 100 %
CZA ≤ 80 %

Pre žiadateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
Ukazovatele
Rentabilita nákladov
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Výsledok hospodárenia pred zdanením * 100
Náklady
Cudzí kapitál * 100
Celkové aktíva

Kritériá
RN ≥ 0,1 %
CZA ≤ 80 %

7. Investície sa musia týkať chovu rýb, ikier, násad, plôdikov alebo iných vodných
organizmov uvedených v prílohe 1 Zmluvy o ES.
8. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje) – pozri časť „Výklad pojmov“ tejto príručky. Preukazuje sa pri
ŽoNFP a následne aj pri každej Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), formou čestného
vyhlásenia.
9. Investícia je v súlade s normami Spoločenstva pre danú investíciu. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŽoNFP s tým, že v prípade stavebných investícií a finančného
prenájmu a predaja na splátky preukáže žiadateľ uvedené kritérium až pri poslednej ŽoP,
ktorá súvisí s predmetnou investíciou (teda pri ŽoP, v ktorej si na ňu uplatňuje NFP alebo
jeho poslednú časť).
10. Žiadateľ preukazuje vlastnícky alebo iný právny vzťah k pozemku a/alebo budove, kde sa
bude realizovať investícia na dobu najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP,
s výnimkou špecifických prípadov (netýka sa napr. strojových investícií). Preukazuje sa
pri ŽoNFP.

11. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý
je predmetom investície, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP
a následne aj pri každej ŽoP, formou čestného vyhlásenia.
12. V prípade ak projekty budú realizované na území zaradenom do sústavy NATURA 2000,
musia zohľadniť prijaté opatrenia týkajúce sa predmetu ochrany.
13. Žiadateľ pri obstarávaní postupuje v zmysle príručky, časť 4 USMERNENIE POSTUPU
ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC
A SLUŽIEB.
Bodovacie kritériá
Kritérium
1. Veľkosť podniku
2. Druh podporenej činnosti

Popis
Body
spĺňa definíciu mikropodniku alebo malého
10
podniku
rozšíreniea alebo modernizáciab existujúcich
produkčných zariadení: body sa pridelia ak
35
náklady na daný typ investície predstavujú 50 %
a viac z oprávnených nákladov projektu

3. Projekt je zameraný na hospodársky
chov nových druhov rýbc
4. Žiadateľovi nebol v rámci SOP PRV 2004 – 2006 (podopatrenie 2.2.2)
alebo v rámci OPRH SR 2007 –
2013 (opatrenie 2.1) schválený
žiadny projekt
5. Podiel príjmov/tržieb z akvakultúryd
na celkových príjmoch/tržbách za
posledné účtovné obdobie
SPOLU max.
Pre účely tejto príručky sa pod pojmom:

10

10

nad 50 % do 70 % vrátane

15

nad 70 % do 90 % vrátane

25

nad 90 %

35
100

a

„rozšírenie existujúcich produkčných zariadení“ rozumie plošné alebo objemové zväčšenie
produkčnej kapacity, realizované formou výstavby, rekonštrukcie alebo inou stavebnou úpravou
v územnej technologickej alebo produkčnej nadväznosti na už existujúce funkčné rybochovné
zariadenie (farmu akvakultúry);

b

„modernizácia“ rozumie rekonštrukcia stavby alebo technologického zariadenia, obstaranie
technológie alebo jej časti, obstaranie vozidiel, pracovných strojov alebo obstaranie iných zariadení,
ak sa tým dosiahne vyšší stupeň vybavenosti, zavedenie progresívnych chovných postupov,
zjednodušenie manipulácie, zlepšenie pracovných podmienok alebo zníženie nepriaznivého vplyvu
na životné prostredie (pričom nie je podmienkou zvýšenie produkčnej kapacity zariadenia),
v územnej technologickej alebo produkčnej nadväznosti na už existujúce funkčné rybochovné
zariadenie (farmu akvakultúry);

- prepočet percentuálneho podielu výdavkov na rozšírenie resp. modernizáciu existujúcich
produkčných zariadení z celkových oprávnených výdavkov projektu žiadateľ uvedie vo formulári
ŽoNFP v časti 10 „Podnikateľský plán“;
c

„nové druhy rýb“ rozumejú také druhy rýb, ktoré sa v súčasnosti chovajú na území SR, ale ich
produkcia so zameraním na chov do trhovej veľkosti je nízka, pričom je pre akvakultúru
perspektívna. Patrí sem sivoň potočný, šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, ostriež
zelenkavý, amur biely, tolstolobik pestrý, tolstolobik biely, lieň sliznatý a jesetery;

d

„príjmy/tržby z akvakultúry“ - prepočet percentuálneho podielu príjmov/tržieb z akvakultúry
k celkovým príjmom/tržbám za posledné účtovné obdobie žiadateľ uvedie vo formulári ŽoNFP
v časti 10 „Podnikateľský plán“.

Bodovacie kritériá sa použijú vtedy, ak požiadavky na finančné prostriedky prevýšia ich
objem vyčlenený pre dané opatrenie v rámci danej výzvy. V prípade rovnosti bodov bude
zohľadnené 1. poradie predloženej ŽoNFP (prvá ŽoNFP žiadateľa > druhá ŽoNFP žiadateľa
> tretia ŽoNFP žiadateľa ...), v prípade nerozhodnosti 2. veľkosť podniku (mikro podnik >
malý podnik > stredný podnik > ostatné podniky), v prípade nerozhodnosti 3. časové
hľadisko, t.j. dátum a čas predloženia ŽoNFP.

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Kritériá spôsobilosti pre žiadateľov a investície (pri podaní ŽoNFP)
Oprávnenosť investícii, obsiahnutých v projektoch vybraných na financovanie z OPRH je
podmienená splnením všetkých nasledujúcich kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto
opatrenie:
1. Žiadateľ s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom (vrátane jeho
ekvivalentu) na území Slovenskej republiky.
2. Investície sa musia realizovať na území Slovenskej republiky (s výnimkou celoživotného
vzdelávania).
3. Žiadateľ môže predložiť maximálne 6 ŽoNFP v rámci jednej výzvy na predkladanie
ŽoNFP pre toto opatrenie.
4. ŽoNFP sa musí predkladať samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne
pre oblasti mimo cieľa Konvergencia z dôvodu rozdielneho financovania z EÚ a SR.
5. Žiadateľ musí deklarovať, že pri realizácii každej investície, vybranej na financovanie z
OPRH sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.
Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
6. Investície sa musia zaoberať výlučne spracovaním a uvádzaním na trh produktov, na ktoré
sa vzťahujú kapitoly 1, 3 a 16, týkajúce sa produktov rybného hospodárstva a akvakultúry
v rámci prílohy I k Zmluve o ES.
7. Žiadateľ, ktorý spracováva aj iné produkty ako produkty rybolovu alebo akvakultúry
a žiadateľ bez histórie v spracovaní produktov rybolovu alebo akvakultúry musí
preukázať, že podiel jeho príjmov/tržieb pochádzajúcich zo spracovania produktov
rybolovu alebo akvakultúry na jeho celkových príjmoch/tržbách zo spracovania je
minimálne 50 %. Splnenie tohto kritéria preukazuje žiadateľ pri podaní ŽoNFP.
8. Spracované produkty rybolovu a akvakultúry musia byť určené na ľudskú spotrebu
s výnimkou produktov určených na úpravu, spracovanie a uvádzanie odpadu z produktov
rybného hospodárstva a akvakultúry na trh.
9. Žiadateľ musí v čase podania ŽoNFP preukázať, že za posledné alebo predposledné
účtovné obdobie spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií ekonomickej
životaschopnosti:
Pre žiadateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
Ukazovatele
Krytie výdavkov príjmami
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Príjmy celkom * 100
Výdavky celkom
Záväzky spolu * 100
Majetok spolu

Kritériá
KVP > 100 %
CZA ≤ 80 %

Pre žiadateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
Ukazovatele
Rentabilita nákladov
Celková zadlženosť aktív

Vzorec
Výsledok hospodárenia pred zdanením * 100
náklady
Cudzí kapitál * 100

Kritériá
RN ≥ 0,1 %
CZA ≤ 80 %

Celkové aktíva

10. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje) – pozri časť „Výklad pojmov“ tejto príručky. Preukazuje sa pri
ŽoNFP a následne aj pri každej ŽoP formou čestného vyhlásenia.
11. Investícia je v súlade s normami Spoločenstva pre danú investíciu. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŽoNFP s tým, že v prípade stavebných investícií a finančného
prenájmu a predaja na splátky preukáže žiadateľ uvedené kritérium až pri poslednej ŽoP
ktorá súvisí s predmetnou investíciou (teda pri ŽoP, v ktorej si na ňu uplatňuje NFP alebo
jeho poslednú časť).
12. Žiadateľ preukazuje vlastnícky alebo iný vzťah k pozemku a/alebo budove, kde sa bude
realizovať investícia na dobu najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou
špecifických prípadov (netýka sa napr. strojových investícií). Preukazuje sa pri ŽoNFP.
13. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý
je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
14. Žiadateľ pri obstarávaní postupuje v zmysle príručky, časť 4 USMERNENIE POSTUPU
ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC
A SLUŽIEB.
Bodovacie kritériá
Kritérium
1. Veľkosť podniku
2. Percento spracovaných rýb pochádzajúcich
z produkcie domácej akvakultúrya za
posledné účtovné obdobie
3. Žiadateľovi nebol doposiaľ v rámci SOP PRV 2004 – 2006 (podopatrenie 2.2.1) alebo
v rámci OPRH SR 2007 – 2013 (opatrenie
2.2) schválený žiadny projekt
4. Podiel príjmov/tržieb pochádzajúcich zo
spracovania produktov rybolovu a
akvakultúry na celkových príjmoch/tržbách
zo spracovania za posledné účtovné obdobieb
SPOLU max.

Popis
spĺňa definíciu
malého podniku

Body
mikropodniku

nad 50%

alebo

10
25

10
nad 50% do 70% vrátane
nad 70% do 90% vrátane
nad 90%

25
40
55
100

a

Pre účely tejto príručky sa pod pojmom „produkcia domácej akvakultúry“ rozumie množstvo rýb (v
kg) vyprodukovaných v podmienkach SR. Prepočet percentuálneho podielu spracovaných rýb
z produkcie domácej akvakultúry k celkovému objemu spracovaných rýb za posledné účtovné
obdobie žiadateľ uvedie vo formulári žiadosti časti 10 „Podnikateľský plán“.

b

Prepočet percentuálneho podielu príjmov/tržieb pochádzajúcich zo spracovania produktov rybolovu
a akvakultúry k celkovým príjmom /tržbám zo spracovania za posledné účtovné obdobie žiadateľ
uvedie vo formulári žiadosti časti 10 „Podnikateľský plán“.

Bodovacie kritériá sa použijú vtedy, ak požiadavky na finančné prostriedky prevýšia ich
objem vyčlenený pre dané opatrenie v rámci danej výzvy. V prípade rovnosti bodov bude
zohľadnené 1. poradie predloženej ŽoNFP (prvá ŽoNFP žiadateľa > druhá ŽoNFP žiadateľa
> tretia ŽoNFP žiadateľa ...), v prípade nerozhodnosti 2. veľkosť podniku (mikro podnik >
malý podnik > stredný podnik > ostatné podniky), v prípade nerozhodnosti 3. časové
hľadisko, t.j. dátum a čas predloženia ŽoNFP.

7. Spôsob financovania

Finančná podpora bude prijímateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku.
Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje na základe prijímateľom predložených
účtovných dokladov a podpornej dokumentácie, slúžiacej na preukázanie oprávnenosti
výdavkov, systémom refundácie. Uvedený systém financovania je definovaný v časti 7.1.1
príručky.
Rozpočet
V súlade s finančným plánom príspevku z EFF podľa prioritných osí na obdobie rokov
2007 – 2013 uvedeným v Rozhodnutí Komisie K (2007) 6153 zo dňa 4. decembra 2007,
ktorým sa schvaľuje OPRH (CCI 2007 SK 14 FPO 001 ) je na túto výzvu vyčlenený rozpočet
prioritnej osi 2 na roky 2009 - 2011, čo predstavuje celkovú sumu verejných zdrojov vo
výške 5 620 496 EUR v nasledujúcom členení:

 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
 cieľ Konvergencia – 3 392 642 EUR
 oblasti mimo cieľ Konvergencia – 541 706 EUR

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
 cieľ Konvergencia – 1 453 989 EUR
 oblasti mimo cieľ Konvergencia – 232 159 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov

 Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: min. 3 000 EUR, max. 350 000 EUR.

 Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: min. 15 000 EUR, max. 400 000 EUR.
Intenzita podpory
Podpora je obmedzená na mikropodniky, malé a stredné podniky s prioritou na mikropodniky
a malé podniky.
Tab. 1 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikropodniky a malé podniky
Celkové oprávnené výdavky
Cieľ
Verejné zdroje (EFF+ŠR)
Súkromné zdroje
cieľ Konvergencia
oblasť mimo cieľa Konvergencia

60 %
40 %

40 %
60 %

Tab. 2 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky
Celkové oprávnené výdavky
Cieľ
Verejné zdroje (EFF+ŠR)
Súkromné zdroje
cieľ Konvergencia
oblasť mimo cieľa Konvergencia

50%
30 %

50 %
70 %

Tab. 3 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre ostané podniky
Celkové oprávnené výdavky
Cieľ
Verejné zdroje (EFF+ŠR)
Súkromné zdroje

cieľ Konvergencia
oblasť mimo cieľa Konvergencia

30%
20 %

70 %
80 %

Upozornenie:
Výška žiadaného príspevku v % musí byť jednotná pre všetky investície, ktoré sú predmetom
projektu a žiadateľ ju nemôže po predložení ŽoNFP meniť.
Žiadateľ si uplatní maximálnu výšku podpory stanovenú pre jednotlivé ciele, v závislosti od
veľkosti podniku a miesta realizácie projektu.

8. Ďalšie podmienky poskytnutia podpory
Predkladanie ŽoNFP:
PPA prijíma ŽoNFP v termíne od 01.10.2010 do 22.10.2010 na regionálnom pracovisku PPA
(ďalej len „RP PPA“) príslušného kraja, na území ktorého má žiadateľ svoje sídlo v
pondelok – štvrtok od 8:00 do 15:00 a v piatok od 8:00 do 12:00 hod. Kontaktné adresy
RP PPA sú zverejnené na internetovej stránke PPA (www.apa.sk), ako aj v príručke v kapitole
12. Žiadatelia so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji predkladajú ŽoNFP na RP PPA
v Trnave.
Žiadateľ vyplní ŽoNFP v slovenskom jazyku, pričom je povinný dodržať predpísaný formulár
ŽoNFP. ŽoNFP obsahuje nasledujúce časti:
 formulár ŽoNFP,
 tabuľkovú časť projektu,
 povinné prílohy k ŽoNFP.
Formulár ŽoNFP a tabuľkovú časť projektu predloží žiadateľ v tlačenej podobe v jednom
origináli. Povinné prílohy k ŽoNFP predloží žiadateľ v tlačenej podobe v origináli (úradne
osvedčená fotokópia), resp. vo fotokópii, v závislosti od typu prílohy. Taktiež predkladá jeden
dátový nosič, obsahujúci vyplnený formulár ŽoNFP a tabuľkovú časť projektu
v elektronickej forme.
Prípadné ďalšie doplňujúce informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail:
zelmira.milkova@apa.sk. Potrebné informácie o adresách a telefónnych číslach môžu
žiadatelia získať na internetovej stránke www.apa.sk.
Žiadosti o poskytnutie informácií, podané v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov adresujte na kanceláriu generálneho riaditeľa PPA, Dobrovičova 9, 815 26
Bratislava. Na otázky odvolávajúce sa na zákon č. 211/2000 Z. z., na ktoré je možné
odpovedať informáciami zverejnenými na webovej stránke, bude PPA reagovať len odkazmi
na príslušné zverejnené dokumenty.
V procese vyhodnocovania ŽoNFP neposkytne PPA informácie o stave ich
vyhodnocovania. O konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP bude žiadateľ písomne
informovaný formou rozhodnutia o schválení, resp. rozhodnutia o neschválení žiadosti.
Odpovede PPA poskytnuté žiadateľovi telefonicky alebo osobne, nemožno považovať za
záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať.

9. Prílohy:
- Formuláre ŽoNFP
- Návrh zmluvy o poskytnutí NFP

- Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 4.0
- Tabuľková časť projektu

V Bratislave 1.10.2010

Ing. Vadim Haraj
generálny riaditeľ

