Názov operačného programu: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU
Názov projektu

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Iňa

Kód ITMS

25120220241

Kód rozhodnutia EK
Prijímateľ

Obec Iňa

Operačný program

2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie

2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
KaHR-22VS-1001

Kód výzvy
Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis
Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu
Typ monitorovacej správy

priebežná

Poradové číslo monitorovacej
správy

1

Monitorované obdobie

01/2013 - 06/2013
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE
1. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres
Obec
Okres Levice
Iňa
Existencia marginalizovaných rómskych komunít

Vyšší územný celok (NUTS III)
Nitriansky kraj
Ulica
X

áno

Číslo
X

nie

Informačná spoločnosť

X

áno

X

nie

Udržateľný rozvoj

X

áno

X

nie

Marginalizované rómske komunity

X

áno

X

nie

Rovnosť príležitostí

X

áno

X

nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu Plánovaný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu
Ukončenie realizácie aktivít projektu
Celkové oprávnené výdavky
projektu

Plánovaný stav (v EUR)
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Skutočný stav (MM/RRRR)
Realizácia aktivít sa ešte nezačala
Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Stav realizácie
Skutočný stav (v EUR)
projektu (v %)

04/2013
07/2014

106 633,80

0,00

0,00
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU
4. Časová realizácia aktivít projektu
Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Plánovaný stav

Plánovaný stav

Hlavné aktivity
Modernizácia VO
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Skutočný stav

Skutočný stav

04/2013

-

07/2014

-

04/2013
04/2013

-

07/2014
07/2014

-

5. Finančná realizácia aktivít projektu
Názov aktivity

Oprávnené výdavky (v EUR)
(a)
Plánovaný
stav

Hlavné aktivity
Modernizácia VO
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
Spolu

Oprávnené výdavky
deklarované v ŽoP (v EUR)
(b)

(c)

Skutočný
stav

Stav realizácie aktivít
projektu (v %)
(d)

Žiadané
výdavky

(e)
Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

(f)
Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

106 633,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
106 633,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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6. Vecná realizácia aktivít projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity
Modernizácia VO

Názov merateľného
ukazovateľa výsledku

Merná
Počet jednotiek
jednotka
Plánovaný sta

Počet vymenených svietidiel

počet

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %)

Skutočný stav
41

0

0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Výsledok

Počet vymenených svietidiel

počet

Počet jednotiek
Plánovaný stav

Skutočný stav

41

Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)
0
0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám
Horizontálna priorita informačná spoločnosť
Typ
Názov merateľného ukazovateľa

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Typ
Názov merateľného ukazovateľa

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Typ
Názov merateľného ukazovateľa

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
Typ
Názov merateľného ukazovateľa
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Merná
Východiskový
jednotka stav

Plánovaný stav

Skutočný stav

Stav realizácie
projektu (v %)

Merná
Východiskový
jednotka stav

Plánovaný stav

Skutočný stav

Stav realizácie
projektu (v %)

Merná
Východiskový
jednotka stav

Plánovaný stav

Skutočný stav

Stav realizácie
projektu (v %)

Merná
Východiskový
jednotka stav

Plánovaný stav

Skutočný stav

Stav realizácie
projektu (v %)
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9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
Hlavné aktivity
Modernizácia VO

Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Počas realizácie projektu - hlavnej aktivity nenastal nesúlad skutočného a plánovaného stavu vecnej a finančnej
realizácie aktivít projektu. Nesúlad nastal pri časovej realizácií, nakoľko hlavná aktivita ešte nezačala. Dôvodom
nezačatia realizácie stavebných prác je zrušenie pôvodného verejného obstarávania a následne neukončenie nového
verejného obstarávania.
Riadenie projektu začne prvým dňom realizácie projektu, tzn. spolu s realizáciou hlavnej aktivity. Počas sledovaného
MO nenastal nesúlad skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie projektu
Počas realizácie publicity a informovanosti v rámci projektu nebol zaznamenaný nesúlad skutočného a plánovaného
stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie projektu. Publicitu a informovanosť začal prijímateľ realizovať od prvého
dňa realizácie projektu - počas obdobia, kedy nadobudla platnosť Zmluvy o poskytnutí NFP. Publicita a informovanosť
je realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.
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10. Príjmy projektu
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

0,00
0,00
0,00
0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti
Počet vytvorených pracovných miest
Počet udržaných pracovných miest

0
0

12. Publicita projektu
Publicita projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Iňa"
Publicita a informovanosť prebieha v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.
V mieste realizácie projektu bude umiestnená veľkoplošná informačná tabuľa požadovaných rozmerov.
13. Evidencia nadobudnutého majetku
Názov

Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie
Činnosť

Termín Čas
konania konania Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
činnosti činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

15. Doplňujúce informácie
Počas monitorovacieho obdobia nastali nasledovné udalosti v realizácií projektu:
- prijímateľ pristúpil k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP
- kontrolou Odborom implementácie a monitorovania projektov EÚ bola dokumentácie z procesu verejného obstarávania
na výber zhotoviteľa hlavnej aktivity bolo VO zrušené.
- prijímateľ odoslal na SIEA - sekcia štrukturálnych fondov EÚ Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom predloženia Žiadosti bola zmena predĺženie lehoty na
vyhlásenie nového verejného obstarávania.
Dôvodom žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP bolo odporúčanie SIEA na zrušenie
pôvodného VO a začať nové. Nakoľko realizácia hlavnej aktivity môže začať až po vykonaní nového VO a podpísaní
dodávateľskej zmluvy, preto bol termín realizácie posunutý.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie
Rok
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)

1Q
2013

MS25120220241, odoslaná dňa: 15.07.2013 14:39:47

2Q

3Q
0,00

4Q
53 316,90

53 316,90
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE
17. Zoznam príloh k monitorovacej správe
P.č.

Názov prílohy

MS25120220241, odoslaná dňa: 15.07.2013 14:39:47

Strana 7 z 8

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
18. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:
................................................................................................................................................................................
Miesto podpisu: ...............................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................
Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:
................................................................................................................................................................................
Miesto podpisu: ...............................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:
Email: ................................................................
Telefón: ................................................................
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