Rozhodnutie všeobecné fikcia doručenia

|
Číslo
|
Rozhodnutie
|

Text rozhodnutia
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ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O
NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Ľudské zdroje na základe výsledkov
konania o žiadosti o nenávratný finančný
príspevok:
Názov žiadateľa: Základná škola s materskou
školou Maximiliána Hella
Sídlo: Štiavnické Bane 128, 969 81 Štiavnické
Bane
Identifikátor (IČO): 37831127
Kód žiadosti o NFP: NFP312010S749
Kód výzvy: OPLZ-P01/2018/DOP/1.1.1-01
rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť
s ch v a ľ u j e

s výškou nenávratného finančného príspevku
maximálne 160 831,38 EUR (slovom:
jednostošesťdesiattisícosemstotridsaťjeden
eur tridsaťosem centov), pričom celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené
vo výške 169 296,19 EUR (slovom:
jednostošesťdesiatdeväťtisícdvestodeväťdesiatšesť
eur devätnásť centov).
Na základe výsledkov konania o žiadosti boli
v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku
z EŠIF určené nasledujúce podmienky. V
súčinnosti s poskytovateľom je nevyhnutné pre
splnenie podmienok:
• upraviť rozpočet tak, aby boli dodržané
relevantné limity v súlade s Výzvou na
predkladanie ŽoNFP;
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• vyplniť tabuľku „Kontrola kritérií efektívnosti“ v
súlade s vykonanými zmenami;
• v súvislosti s identifikáciou neoprávnených
výdavkov a znížením celkových oprávnených
výdavkov ŽoNFP je potrebné upraviť výdavok
v položke 1.1 Paušálna sadzba - paušálna
sadza má tvoriť 15 % z priamych personálnych
výdavkov podľa nariadenia 1303/2013 čl. 68
ods.1 písm. b) (rozpočet projektu sa nesmie
navýšiť);
• predložiť upravenú tabuľku „Predpokladané
zdroje financovania“ v zmysle novej
výšky celkových oprávnených výdavkov a
nenávratného finančného príspevku;
• upraviť rozpočtové položky 5.6.1. až 5.6.10.,
stĺpec „C“ jednotku na projekt, stĺpec „D“
počet jednotiek na 1 a stĺpec „E“ a maximálna
jednotková cene sa rovná výdavkom spolu;
• doplniť pri všetkých rozpočtových položkách s
ekonomickou klasifikáciou 637027 podpoložku
odvodov s ekonomickou klasifikáciou
610620( rozpočet projektu sa nesmie navýšiť)
• doplniť v rozpočtovej položke 1.1 paušálna
sadzba do stĺpca „I“ všetky aktivity;
• doplniť v rozpočtovej položke 3.1.4 Manažér
monitorovania sadzba do stĺpca „I“ hodnotu
aktivity;
• doplniť v rozpočtovej položke 3.1.4 Manažér
monitorovania- odvody zamestnávateľa do
stĺpca „I“ hodnotu aktivity;
• znížiť v rozpočte rozpočtovú položku
5.6.9. Digitalizácia učebných materiálov –
neoprávnený výdavok vo výške 5 751,00 EUR.
• znížiť v rozpočte rozpočtovú položku 5.6. 10.
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
– neoprávnený výdavok vo výške 5 751,00 EUR
Splnenie vyššie uvedených podmienok je
žiadateľ povinný preukázať v lehote do 10
pracovných dní a to predložením žiadaných
dokumentov v písomnej podobe na adresu
sprostredkovateľského orgánu uvedenú vyššie,
alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného
portálu verejnej správy (v zmysle zákona o
e-Governmente). V prípade nepreukázania
splnenia vyššie uvedených podmienok v
stanovenej lehote, poskytovateľ v súlade s §
25 ods. 5, písm. b) zákona o príspevku z EŠIF
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nezašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
|
Odôvodnenie
|
Text odôvodnenia

Odôvodnenie: Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský
orgán pre operačný program Ľudské zdroje
v rámci konania o žiadosti overil splnenie
podmienok poskytnutia príspevku a dospel
k záveru, že žiadosť splnila podmienky
poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené
vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil.
V súlade s výzvou bolo zároveň v konaní o
žiadosti rozhodnuté, že žiadateľ je povinný
preukázať splnenie podmienok v lehote a
spôsobom ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Výška schváleného nenávratného finančného
príspevku je maximálna a v priebehu realizácie
nesmie byť prekročená. V konaní o žiadosti bolo
zistené, že v rámci žiadateľom predložených
a požadovaných výdavkov boli identifikované
také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti
výdavkov definované vo výzve, v dôsledku
čoho bola výška žiadaného nenávratného
finančného príspevku znížená o 10 926,90 EUR
(slovom: desaťtisícdeväťstodvadsaťšesť Eur a
deväťdesiat centov).
Zníženie požadovanej výšky nenávratného
finančného príspevku bolo vykonané
nasledovne:
• rozpočtová položka 5.6.9. Digitalizácia
učebných materiálov – neoprávnený výdavok z
dôvodu nesúladu s prílohou č. 8 výzvy o počte
hodín neakreditovaného vzdelávania a bol
použitý nesprávny počet účastníkov vo výške =
5 751,00 EUR (z toho 95 % = 5 463,45 EUR);
• rozpočtová položka 5.6.10. Nové trendy v
tvorbe didaktických testov a úloh – neoprávnený
výdavok z dôvodu nesúladu s prílohou č.
8 výzvy o počte hodín neakreditovaného
vzdelávania a bol použitý nesprávny počet
účastníkov vo výške = 5 751,00 EUR (z toho 95
% = 5 463,45 EUR);
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|
Poučenie
|
Text poučenia

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o
príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie
príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti
zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie
príspevku na základe zmluvy je viazané na
splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti
tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona
o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie.
Žiadateľ môže podať odvolanie písomne
na adresu sprostredkovateľského orgánu
uvedenú v tomto rozhodnutí alebo elektronicky
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej
správy (v zmysle zákona o e-Governmente)
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto rozhodnutia. V odvolaní sa okrem
identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a)
a b) zákona o príspevku z EŠIF) musí uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,
akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania
odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a
dátum podania a podpis osoby podávajúcej
odvolanie.
Žiadateľ je oprávnený podať podnet na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania v súlade s podmienkami uvedenými v §
24 zákona o príspevku z EŠIF.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

|
Meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby

Lubyová Martina, ministerka, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky___

Rozhodnutie sa doručí

Základná škola s materskou školou Maximiliána
Hella, Štiavnické Bane

|

|
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Na vedomie

|
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