ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE ŠTATÚTU ANTÉNY
NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA Z PROGRAMU
ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
20 – Technická pomoc z iniciatívy
členských štátov

OPATRENIE:

A. ŽIADATEĽ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Právna forma

Vyberte položku.
Obec (mesto)

Sídlo právnickej
osoby

Číslo

Ulica
PSČ

IČO

DIČ

IČ-DPH

Právnická osoba ☒
Platca DPH

☐ áno

☐ nie

Forma účtovníctva

☐ jednoduché

Tel. č.

☐ podvojné

Fax č.

e-mail
Meno a priezvisko
Kontaktná osoba
pre projekt

Tel. č.

Fax č.

e-mail
Menej rozvinuté regióny

1

☐

Iné regióny

2

☐

B. PROJEKT
1. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo opatrenia

20

Názov opatrenia

Technická pomoc z iniciatívy členských štátov

2. Miesto realizácie projektu – Vyšší územný celok

Vyberte položku.
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C. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU PRI PODANÍ ŽIADOSTI
Por. č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoSŠA
Žiadosť o schválenie štatútu antény Národnej siete rozvoja vidieka z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na opatrenie 20 – Technická
pomoc z iniciatívy členských štátov; 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej
forme.
Projekt realizácie k opatreniu 20 – Technická pomoc z iniciatívy členských
štátov - Hodnotenie kvality manažéra – kvalitatívne hodnotenie; 1x
v tlačenej 1x v elektronickej forme (Príloha č. 1 k ŽoSŠA)
Projekt realizácie k opatreniu 20 – Technická pomoc z iniciatívy členských
štátov - Hodnotenie kvality navrhovaného akčného plánu (plánu činnosti) –
kvalitatívne hodnotenie; 1x v tlačenej 1x v elektronickej forme (Príloha č. 2
k ŽoSŠA)
Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu (Príloha č. 3 k ŽoSŠA)
Doklad o oprávnení podnikať s oprávnením podnikať v činnostiach
uvedených v predloženej ŽoSŠA (poskytovanie poradenstva, vzdelávania
alebo zberu informácii v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve
alebo rozvoji vidieka); originál alebo úradne overenú fotokópiu nie starší
ako 3 mesiace
Doklad o právnej subjektivite organizácie

Áno/Nie/
Nie je potrebné

Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.

výpis z obchodného registra; (originál alebo úradne overenú fotokópiu
nie starší ako 3 mesiace)
Stanovy združenia (v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov) s vyznačením dňa registrácie
Ministerstvom vnútra SR (úradne osvedčená fotokópia nie staršia ako 3
mesiace)
Zriaďovacia alebo obdobná listina, napr. štatút a pod. (úradne
osvedčená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace)

Vyberte
položku.

Ak organizácia vznikla na základe zákona, uvedie sa číslo zákona

Vyberte
položku.

Vyberte
položku.
Vyberte
položku.

Životopis manažéra minimálne v rozsahu stanovenom vo výzve (súčasťou
Vyberte
životopisu musí byť písomný súhlas s pôsobením ako manažér RA
položku.
v prípade úspešného výberu) - originál
Doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah na priestorové zabezpečenie RA
platný list vlastníctva (originál nie starší ako 1 mesiac pred podaním
ŽoSŠA )
nájomná zmluva resp. zmluva o budúcej zmluve na nájom priestorov
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace)

Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

3

Ja, dolu podpísaný žiadateľ/štatutárny orgán žiadateľa :
meno a priezvisko:
rodné číslo:
meno a priezvisko:
rodné číslo:

čestne vyhlasujem že :

I.

1. všetky informácie obsiahnuté v ŽoSŠA (t. j. formulár ŽoSŠA a všetky prílohy k ŽoSŠA) sú pravdivé
a úplné;
2. všetky úradne neosvedčené fotokópie dokladov predložené v rámci ŽoSŠA súhlasia s originálmi;
3. údaje uvedené vo formulári ŽoSŠA sú zhodné s údajmi uvedenými v prílohách k ŽoSŠA;
4. na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;
5. pri príprave a realizácii projektu som dodržiaval a naďalej budem dodržiavať princíp zákazu
konfliktu záujmov v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
6. bez zbytočného odkladu písomne oznámim PPA všetky prípadné zmeny, týkajúce sa ŽoSŠA
a/alebo žiadateľa, ktoré nastanú v čase od podania ŽoSŠA do vydania rozhodnutia o udelení
štatútu antény, resp. do vydania rozhodnutia o neschválení ŽoSŠA;
7. som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestného
zákona).
II. Podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11, ods. 1, písmena a) zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (nehodiace sa prečiarknite)


udeľujem súhlas



neudeľujem súhlas

so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.
meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis

meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis
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E. BODOVACIE KRITÉRIA
P. č.
1.

2.

3.

4.

Kritérium
Žiadateľ má sídlo alebo prevádzku v príslušnom regióne
( VÚC ), kde chce pôsobiť ako regionálna anténa
Žiadateľ ma na základe predmetu činnosti zapísanom v
obchodnom registri resp. v zriaďovacej alebo obdobnej
listine aspoň 6 mesačnú históriu v poskytovaní
poradenstva, vzdelávania alebo zberu informácii v
poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve
alebo
4
rozvoji vidieka
5
Hodnotenie kvality manažéra – kvalitatívne hodnotenie
a) dosiahnuté vzdelanie a jeho zameranie
b) prax v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva,
lesníctva
c) prax
v
oblasti
poradenstva
v
oblasti
poľnohospodárstva,
d) skúsenosti so vzdelávaním resp. skúsenosti s
organizáciou vzdelávania resp. informačných aktivít
e) referencie od potenciálnych konečných beneficientov
– poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych
podnikov
f) skúsenosti resp. prax v oblasti tvorby, implementácie,
koordinácie projektov z EPFRV
g) skúsenosti resp. prax v oblasti tvorby rozvojových
dokumentov pre obce, mestá, podnikateľské subjekty
a subjekty občianskeho sektora (napr. Programy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a miest,
Integrovaná stratégia rozvoja územia, Štúdia
uskutočniteľnosti, atď.)
Hodnotenie kvality navrhovaného akčného plánu (plánu
6
činnosti) – kvalitatívne hodnotenie
a) hodnotenie zamerania na poskytovanie poradenstva,
informácií
v
oblasti
rozvoja
vidieka,
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre
širokú verejnosť;
b) hodnotenie zamerania na podporu inovácií v
poľnohospodárstve,
výrobe
potravín,
lesnom
hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, zahŕňajúca
tiež prenos informácií z aktivít siete EIP;
c) hodnotenie navrhovanej spolupráce s RO a PPA a s
inými
sieťami/centrami
na
nadnárodnej/národnej/regionálnej
úrovni
as
organizáciami, ktoré sú zapojené do podpory rozvoja
vidieka a poľnohospodárstva;
d) hodnotenie navrhovaného založenia tematických
pracovných skupín otvorených pre členov siete
zameraných na problematiku poľnohospodárstva a
rozvoja vidieka;
e) hodnotenie navrhovaného zberu, monitoringu,
hodnotenia a spolupráce s PPA na údajoch v oblasti
rozvoja vidieka a LEADER/CLLD;
f) hodnotenie navrhovanej spolupráce v oblasti
vytvárania sietí MAS a vo vyhľadávaní partnerov pre
opatrenie Spolupráca;
g) hodnotenie predstavy slúžiť ako kontaktný bod v
rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a pre všetkých
vidieckych partnerov a potenciálnych žiadateľov;
h) hodnotenie
zakomponovania
marginalizovaných

Body

Áno/Nie
(vyplní žiadateľ)

15

10

max 35

x

max 40

x
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skupín obyvateľstva
rómskych komunít.

vrátanie

marginalizovaných

Body spolu:

x

PPA bude za kritérium 1-2 vychádzať z údajov uvedených žiadateľom vo formulári ŽoSŠA. Body 3 a 4
bude hodnotiť PPA z predložených Projektov realizácie. PPA nebude akceptovať žiadosti
o dodatočné priznanie bodov z akýchkoľvek dôvodov.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA
Týmto potvrdzujem, že si budem uplatňovať body iba v uvedených kritériách.
Meno, priezvisko, titul
Miesto
Dátum
Podpis

Pečiatka

5/6

Vysvetlivky

1

mimo Bratislavského kraja
Bratislavský kraj
3
Štatutárny orgán podpisuje v súlade s oprávnením konať za právnickú osobu podľa Obchodného
zákonníka (obchodné spoločnosti), zriaďovacej listiny (príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené
podľa zákona o rozpočtových pravidlách), zmluvy alebo zakladateľskej listiny (právnické osoby
zriadené podľa Občianskeho zákonníka) zákona (právnické osoby zriadené na základe zákona)
4
Berie sa obdobie od zápisu do podania žiadosti.
5
Za každé kritérium maximálne 5 bodov, spolu maximálne 35 bodov.
6
Za každé kritérium maximálne 5 bodov, spolu maximálne 40.
2
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