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ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PODROBNÝ  opis projektu


Názov projektu

Žiadateľ

Faxové číslo žiadateľa Faxové číslo slúži na urýchlenie komunikácie medzi žiadateľom a poskytovateľom pomoci (napr. pri 
  zabezpečení možnosti vyžiadania chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP).

Identifikátor žiadosti Vygenerovaný automaticky pri odosielaní elektronickej verzie žiadosti o NFP z verejnej časti portálu ITMS.

Kód ITMS Vyplní SORO.


Celkové výdavky projektu (EUR)

Požadovaná výška NFP (EUR)


Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace):

Trvanie projektu (od - do) Termín od – do vyplniť vo formáte mm/rrrr.

Umiestnenie projektu (NUTS III)
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           Európsky sociálny fond
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Programové obdobie 2007 – 2013
ÚVOD

Hlavné ciele

Špecifické ciele (výsledky projektu):


Povinná príloha č. 3 k ŽoNFP
11

Cieľ projektu: 







	účelnosť navrhovaného projektu


 Krátky popis existujúcej situácie


Určenie cieľových skupín 

Cieľová skupina/pracovná pozícia (aj plánovaná)
Lokalizácia Miesto výkonu práce zamestnanca uvedené v pracovnej zmluve. 
Počet














Charakteristika jednotlivých cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu (osoby, pre ktoré sú určené jednotlivé aktivity a ako také môžu byť aj pôvodcami nákladov projektu napr. úhrada cestovných nákladov, diéty a pod.; ďalej charakterizovať podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, dosiahnutého vzdelania, zraniteľnosti) (max. 1 strana formátu A4)









Identifikácia potrieb jednotlivých cieľových skupín, zadefinovanie východiskovej situácie, súčasného stavu a prínosu projektu pre cieľové skupiny (max. 1 strana formátu A4)





SWOT analýza Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození žiadateľa/zamestnávateľa potrebná na posúdenie projektového zámeru.  (max. 1 strana formátu A4)

Silné stránky
Slabé stránky







Príležitostí
Ohrozenia










Motivačný účinok a kritérium nevyhnutnosti pomoci z ESF 

Motivačný účinok a kritérium nevyhnutnosti pomoci z ESF (max. 1 strana formátu A4). Žiadateľ uvedie motivačný účinok/potrebu pomoci z ESF Napr. porovnanie realizovaných aktivít a objemu vynaložených vlastných finančných prostriedkov na tieto aktivity v minulosti s plánovanými aktivitami a finančnými prostriedkami získanými na realizáciu aktivít v rámci tohto projektu financovaného z prostriedkov ESF.   a taktiež zadefinuje dôvody nevyhnutnosti získania pomoci z ESF na realizáciu aktivít projektu. 




Ďalšie využitie výsledkov projektu 

Ďalšie využitie výsledkov projektu. Uveďte budúce akcie / projekty závislé v príslušnej oblasti/regióne závislé na existencii jeho výsledkov predkladaného projektu. Uveďte možnosť realizácie obdobného projektu ( v rámci toho istého regiónu alebo mimo neho) s použitím výstupov projektu. (max. 1 strana formátu A4)









	zabezpečenie realizácie aktivít



Profil žiadateľa/organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu Profil obsahuje základné informácie o zdrojoch (technické/finančné/ľudské) žiadateľa, o činnosti žiadateľa vo vzťahu k výsledkom projektu

Presný počet zamestnancov (zodpovedá počtu RPJ RPJ- ročné pracovné jednotky - počet osôb zamestnaných v jednom roku na plný pracovný úväzok, pričom  zamestnanci zamestnaní na čiastočný pracovný úväzok a na sezónne práce tvoria zlomky jednotiek RPJ.) k 31.12. 2006:

Presný počet zamestnancov (zodpovedá počtu RPJ) k 31.12. 2007:

Presný počet zamestnancov (zodpovedá počtu RPJ) k 31.12. 2008:

Presný počet zamestnancov (zodpovedá počtu RPJ) k termínu predkladania žiadosti o NFP:

Presný počet žien z celkového počtu zamestnancov v čase predkladanie žiadosti      o NFP:

Presný počet cieľovej skupiny z celkového počtu zamestnancov k termínu predkladania žiadosti       o NFP:

Z toho Vypísať konkrétny názov aktivity v súlade s tabuľkou č. 11 zo ŽoNFP: - v rámci vzdelávacej aktivity 1

             - v rámci vzdelávacej aktivity 2

             - v rámci vzdelávacej aktivity n


Administratívne zabezpečenie


Por. číslo

Meno

Organizácia

Funkcia v organizácii V prípade, že osoba podieľajúca sa na administratívnom zabezpečení projektu nie je zamestnancom žiadateľa, 
    uvádza sa „externý pracovník“.

Zaradenie v projekte

Zabezpečované aktivity
Počet dní/hodín odpracovaných na projekte















































Vývoj počtu zamestnancov k 31.12. za predchádzajúce 3 roky
 
Vývoj počtu zamestnancov k 31.12. za predchádzajúce 3 roky (žiadateľ, organizácia v pôsobnosti žiadateľa)



Skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov (max. 1 strana formátu A4)















Realizované projekty žiadateľom v rámci štrukturálnych fondov



Názov projektu
Dátum začiatku a ukončenia realizácie (mm/rrrr)
Štrukturálny fond   (ESF, ERDF, EAGF, FIFG)
Zameranie projektu (investičný/neinvestičný)
















 

popis udržateľnosti projektu 

Administratívne a inštitucionálne zabezpečenie prevádzky výsledkov projektu zo strany žiadateľa/organizácie, ďalšie použitie výsledkov projektu (neinvestičné)/prevádzkovanie výsledkov projektu (investičné) V závislosti od charakteru projektu prehľadne uviesť príjmy a výdavky prevádzkovania výsledkov projektu (v prípade, ak ide o rekonštrukciu/opravu, uvádzajú sa za celú infraštruktúru).
	 (max. 1 strana formátu A4)












Identifikujte prínos 

Prínos resp. súlad projektu s vecne príslušnými strategickými a plánovacími dokumentmi (PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, ÚP obce, Národné stratégie – rezortné). Uveďte prepojenie relevantných aktivít s cieľmi príslušných regionálnych a lokálnych stratégií/politík. Zároveň je potrebné uviesť napojenie aktivít projektu aj na Národný strategický referenčný rámec. (max. 1 strana formátu A4)





	Vybrané finančné údaje Tabuľky 4.1 a 4.2 sú irelevantné pre žiadateľov z verejného sektora a MVO



Prehľad finančného hospodárenia žiadateľa
v tis. SKK
Použité termíny v modely
Riadok
Riadok
Riadok

výkazu-08
výkazu-07
výkazu-06
Aktíva celkom (spolu majetok)
S_001
S_001
S_001
Cudzie zdroje (cudzí kapitál)
S_086
S_086
S_086
HV za účtovné obdobie (po zdanení)
V_57
V_64
V_64
Pracovný kapitál
S_032-S_102
S_032-S_102
S_032-S_102
Tržby za predaj výrobkov a výkony
V_01+V_05
V_01+V_05
V_01+V_05
Úroky výnosové
V_37
V_40
V_40
Vlastný kapitál (vlastné imanie)
S_066
S_066
S_066
Zisk pred zdanením
V_25+V_45+V_50-V_51
V_29+V_52+V_57-V_58
V_29+V_52+V_57-V_58




Prehľad získanej pomoci za posledné 3 fiškálne roky



DD/MM/RRRR

Názov schémy pomoci de minimis, resp. schémy štátnej pomoci


Poskytovateľ
Suma získaných EUR/sumy v SKK prerátať konverzným kurzom



















	Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu 

Uveďte detailný opis aktivít vrátane subkontrahovania a prípadného vypisovania tendrov, metodológia realizácie činností, inštitucionálne zabezpečenie projektu a úloha zúčastnených strán na realizácii projektu a ich miera zapojenia do aktivít projektu. 
Aktivity musia byť v súlade s tabuľkou Harmonogramu predpokladanej realizácie projektu.














	Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu
Názov aktivity

Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))
Merná jednotka
Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)



1




2




3




4




..




n






Názov aktivity
Začiatok realizácie aktivity 
Ukončenie realizácie aktivity 
Hlavné aktivity
(MM/YY)
(MM/YY)
Aktivita 1


Aktivita 2


Aktivita 3


Aktivita n


Podporné aktivity


Riadenie projektu


Publicita a informovanosť





	rozPočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita
Oprávnené výdavky
Hlavné aktivity (číslo / názov)

1


2


3


4


..


n


Podporné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

CELKOVO



	 Publicita projektu
Uveďte konkrétne nástroje na zaistenie publicity/zviditeľnenie spoluúčasti EÚ na realizácii projektu v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (podporný dokument k výzve) a uveďte prepojenie týchto aktivít na multiplikačné efekty projektu vo vzťahu k výsledkom projektu a cieľovým skupinám (napr. vplyv platených aj neplatených mediálnych výstupov na zvyšovanie celkového povedomia o pomoci z ESF medzi konkrétnou cieľovou skupinou ako aj medzi širokou verejnosťou) - max. 1 stranu formátu A4.










	Spôsob riadenia rizík počas trvania projektu a rizík  z nedosiahnutia cieľových hodnôt indikátorov

Uveďte konkrétne nástroje pri riadení rizík v dvoch oblastiach:
1)  Riadenie rizík inštitucionálnych (ekonomické, právne, personálne, a pod.) 
2) Riadenie rizík z nedosiahnutia cieľových hodnôt indikátorov. Žiadateľ uvedie alternatívne plány. Ako chce žiadateľ riešiť problém pri nedosiahnutí indikátorov, t.j. definovať a rozpísať rizika (pri dosahovaní indikátorov) a následne zadefinovať plány, alternatívy a možnosti ich naplnenia - max. 2 stranu formátu A4.








