Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského
nadnárodného programu

Nedostatky, ktoré môžu mať za následok vylúčenie partnerov z projektu:
-

-

Chýbajúce vyhlásenie o spolufinancovaní (Declaration of co-financing and pre-financing
Statement) alebo vyhlásenie o štátnej pomoci (Declaration on the status of the Applicant
according to the State Aid discipline);
Tieto dve vyhlásenia nie sú kompletne vyplnené alebo podpísané;
Súkromný podnik z nečlenskej krajiny EÚ vystupujúci ako projektový partner.

Nedostatky, ktoré spôsobili vylúčenie celého projektu:
-

Žiadosť nebola predložená ako jeden súbor ale na viackrát po častiach;
Predložená nekompletná partnerská dohoda (Partnership Agreement), t.j. predložené iba
podpísané strany bez samotného textu dohody;
Žiadosť nebola predložená na oficiálnom formulári pre druhé kolo prvej výzvy. Očakávané
výstupy projektu neboli prepojené s programovými výstupmi;
Intervenčná logika projektu v predloženej žiadosti bola pozmenená v porovnaní s
predloženým Expression of Interest v prvom kole;
Žiadosť neobsahuje žiadnu zmienku o výstupoch projektu takže intervenčná logika nemôže
byť porovnávaná s tou, ktorá bola uvedená v Expression of Interest;
Vedúci partner nepredložil vyhlásenie o spolufinancovaní;
V partnerskej dohode chýbal podpis jedného projektového partnera;
Predložená nekompletná partnerská dohoda (chýbali niektoré paragrafy dohody);
Žiadosť bola predložená jeden deň po termíne stanovenom pre prvú výzvu.

V rámci kontroly žiadostí slovenským Národným kontaktným bodom boli zistené tieto nedostatky:
-

-

Vo vyhlásení o spolufinancovaní, ktoré tvorí povinnú prílohu žiadosti, verejný, resp.
verejnoprávny subjekt uviedol, že zabezpečí vlastné spolufinancovanie zo súkromných
zdrojov. Pokiaľ napr. štátna vysoká škola alebo obec zabezpečuje 15%-né spolufinancovanie
zo svojich zdrojov, vo vyhlásení je potrebné zaznačiť „Public contribution“. V prípade, že
verejný subjekt vo vyhlásení zaznačí „Private contribution“, znamená to, že 15%-né
spolufinancovanie mu zabezpečí tretia strana, t.j. súkromný subjekt, napr. súkromný podnik
alebo nezisková organizácia;
Vo formulári žiadosti ako aj v vo vyhlásení o spolufinancovaní v časti „legal status“ partner
uviedol nesprávnu právnu formu, napr. mnoho súkromných subjektov nesprávne uviedlo, že
sú „public authority“ alebo „body governed by public law“. Pri nejasnostiach ohľadom
zaradenia subjektu do verejného/súkromného sektora odporúčame pred predložením
projektu kontaktovať Národný kontaktný bod.

Odporúčanie pre žiadateľov:
Pri určovaní toho, či je subjekt súkromný alebo verejný, je potrebné vychádzať z článku 2(1)
Smernice 2014/24 EU. V zmysle tejto smernice „verejnoprávne inštitúcie“ sú inštitúcie, ktoré
majú všetky tieto charakteristické znaky:
-

a) sú zriadené na osobitný účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom záujme, pričom
nemajú priemyselnú ani komerčnú povahu;
b) majú právnu subjektivitu a
c) sú z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými
verejnoprávnymi inštitúciami; alebo ich riadenie podlieha dohľadu týchto orgánov alebo
inštitúcií; alebo majú správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej viac ako polovicu členov
menujú štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné verejnoprávne inštitúcie;
Pokiaľ organizácia spĺňa všetky tieto tri podmienky, možno ju považovať za verejný resp.
verejnoprávny subjekt.

Obce, príspevkové organizácie ministerstiev (napr. Štátna ochrana prírody, Centrum
vedecko-technických informácií, inštitúcie v pôsobnosti SAV) sú v rámci programu
považované za „public authority“.
Štátne akciové spoločnosti (napr. Železničná spoločnosť Slovensko, Národná diaľničná
spoločnosť) sú štandardne považované za „body governed by public law“.
Občianske združenia, nadácie, súkromné podniky, obchodné komory sú štandardne
považované za „body governed by private law“ resp. private enterprise.

