NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
Kritéria výberu 3subjektov

Formálne kritériá pre posudzovanie výberu Spôsob
tretích subjektov v národných projektoch
hodnotenia
1. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach,
áno - nie
nebyť
dlžníkom
poistného
na
zdravotnom poistení, nebyť dlžníkom na
sociálnom poistení

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Podmienka, že voči žiadateľovi nie je
vedené
konkurzné
konanie,
reštrukturalizačné konanie, nie je v
konkurze alebo v reštrukturalizácii,
alebo nútenej správe
Podmienka zákazu vedenia výkonu
rozhodnutia voči žiadateľovi
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom
v ťažkostiach (ak relevantné)
Podmienka, že voči žiadateľovi sa
nenárokuje vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc
označená
za
neoprávnenú
a
nezlučiteľnú so spoločným trhom

áno - nie

Podmienka
finančnej
spôsobilosti
spolufinancovania projektu
Podmienka identifikácie žiadateľa a
štatutárneho zástupcu
Podmienka, že žiadateľ ani jeho
štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i,
ani osoba splnomocnená zastupovať
žiadateľa
v procese
poskytnutia
podpory neboli právoplatne odsúdení za
trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, alebo
za trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe
d) trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny (§296
Trestného zákona)
e) machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe (§ 266 až § 268
Trestného zákona).
Podmienka
neporušenia
zákazu
nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania za obdobie 5 rokov
predchádzajúcich k podaniu žiadosti

áno - nie

áno - nie

Spôsob overovania
Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa
Spôsob
overenia:
využitím
služby
„poskytovanie konsolidovaných údajov o
subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v
rámci webového sídla www.slovensko.sk alebo
centrálnym dožiadaním údajov a informácií z
informačného systému verejnej správy
Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa

Forma preukázania:
žiadateľa
irelevantné

áno - nie
áno - nie

Čestné

vyhlásenie

Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa
Spôsob overenia:
http://ec.europa.eu/competition/st
ate_aid/studies_reports/recovery. html (Excel
file)
irelevantné

áno - nie

Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa
Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa
Spôsob overenia: Systém včasného
odhaľovania rizika a vylúčených subjektov
http://ec.europa.eu/budget/explai
ned/management/protecting/prot ect_en.cfm
Poskytovateľ je oprávnený pri
organizáciách, pri ktorých práva
a povinnosti zmluvných vzťahov
štatutárnych orgánov k
organizácii, resp. spôsob
vymenovania štatutárneho
orgánu upravuje osobitný
predpis, overiť podmienku
poskytnutia príspevku iba
prostredníctvom čestného
vyhlásenia

áno - nie

áno - nie

Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa
Spôsob overenia: využitím služby
„poskytovanie konsolidovaných údajov o
1

subjekte“ Ministerstva financií SR – CSRÚ v
rámci webového sídla www.slovensko.sk alebo
centrálnym dožiadaním údajov a informácií z
informačného systému verejnej správy
Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa,
Spôsob overenia: zápis do registra
poskytovateľov opatrovateľskej služby
Forma preukázania: Čestné vyhlásenie
žiadateľa

10.

Podmienka
oprávnenosti
aktivít áno - nie
projektu (zriaďovacia listina/štatút,
výpis z príslušného registra, oprávnenie
podľa osobitného predpisu)
11. Podmienka dostatočnej administratívnej áno - nie
kapacity na riadenie projektu (ak je
relevantné)
Odborné
a technické
kritériá
pre
posudzovanie výberu tretích subjektov
v národných projektoch
P.
Oblasť
Názov kritéria
č.
1.
Pôsobenie na Posledných 24
áno - nie
trhu práce
kalendárnych
mesiacov pred
dátumom podania
žiadosti o zapojenie sa
do projektu nebola
poskytovaná
opatrovateľská služba
obcou
2.

Disponibilita
potrebného
vybavenia

Existencia
dostatočného
technického
vybavenia (počítač,
internetové
pripojenie)
a priestorov na
implementáciu
a archiváciu
dokumentov projektu

Forma preukázania:
žiadateľa

Čestné

vyhlásenie

Pozn.: Posudzuje sa pri prvom zapojení sa
do projektu

áno - nie

Forma preukázania:
žiadateľa

Špecifické odborné kritériá pre posudzovanie
výberu
tretích
subjektov
v národných
projektoch
1. Zapojená obec môže mať maximálne
áno - nie
1000 obyvateľov vrátane ku dňu
podania žiadosti o zapojenie sa do
projektu (podľa štatistických údajov
zverejnených na stránke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx
?CatID=3507)

Čestné

vyhlásenie

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID
=3507)
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne
-financie/fiskalna-decentralizacia/

2

