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Otázka
Ako sa hodnotí účasť ASP´s, je povinnosť ich mať v partnerstve?

Aký druh pilotných investícií bude oprávnený – konkrétny typ, príklad. Majú finančný limit?

Odpoveď
Povinnosť mať ASP v partnerstve nie je a ich účasť
nie je špecificky hodnotená. Asociovaným
strategickým partnerom môže byť inštitúcia, ktorá
z rôznych dôvodov nechce byť riadnym
projektovým partnerom, ale chce sa na niektorých
aktivitách zúčastňovať. V takom ho „sponzoruje“
jeden z projektových partnerov a ASP má
preplácané len cesty a ubytovanie.
V programe platí pravidlo, že infraštruktúra je
oprávnená, len ak sa preukáže nadnárodný vplyv
investícií a aktivita je schválená v projektovej
žiadosti. Investícia musí vyplynúť z realizovaných
aktivít, nemôže to byť prvotný cieľ projektu.
Exaktne stanovený finančný limit investície nemajú.

Ak nie sú oprávnené kapitálové výdavky, ako sa v ekonomickej klasifikácií radí výdavok „ small scale
investment? (napr. informačné centrum v hodnote 20 000 EUR)

Nie sme si istí, či sme otázke správne porozumeli,
v prípade záujmu prosím kontaktovať priamo
národný kontaktný bod.

Aké zložky mzdy budú z pohľadu národnej oprávnenosti mzdových výdavkov oprávnené? (odmeny, nadčasy,
dovolenka, PN, II. Pilier)

V podstate všetky riadne zložky mzdy – dane,
odvody, aj druhý a tretí pilier. Nadčasy, ak sú riadne
deklarované a súvisia s realizáciou projektu, sú
zahrnutej v pracovnej zmluve a realizujú sa
u príjemcu aj za iných okolností. Účelové zvýšenie
platu nad bežný rámec sa uvádza ako neprípustné.
V 1. kole hodnotí projektové návrhy Spoločný
sekretariát programu, jeho jednotliví pracovníci
majú pridelené jednotlivé špecifické ciele
programu. V 2. kole hodnotí projektové návrhy
Spoločný sekretariát programu spolu s externými
hodnotiteľmi.

Ako je zložený hodnotiaci výbor, z akých členov resp. zástupcov akých organizácií? Kto môže byť ako
pozorovateľ, ako sa môže prihlásiť?

S pozorovateľmi hodnotiaceho procesu program
nepočíta.
Proces hodnotenia je popísaný v Príručke pre
žiadateľa, kap. 5 – II.2.
Je oprávneným výdavkom v rámci „Equipment“ prenosná GSP navigácia (pre projekt v rámci ŠC 3.1.)?

GPS navigácia je oprávneným výdavkom, ak je
preukázateľne potrebná pre realizáciu aktivít
projektu, v rámci 5. Kategórie oprávnených
nákladov - 5. Výdavky na zariadenie (Equipment
expenditure).

Čo považujete za kvalitné partnerstvo? (počet 15 je veľa?)

Každý projekt musí zahŕňať minimálne 3
financujúcich partnerov z aspoň troch rôznych
krajín programovej oblasti – Vedúci partner a aspoň
2 projektoví partneri. Z týchto financujúcich
partnerov Vedúci partner musí byť z ČŠ EÚ
z programovej oblasti.
Počet partnerov sa môže pohybovať v závislosti od
charakteru projektu. Na základe skúseností z 20072013 vo väčšine schválených projektov sa množstvo
partnerov sa pohybuje od 8-15 z 6-8 krajín. Veľkosť
partnerstva má vždy odrážať povahu a aktivity
projektu. Nie je stanovený žiadny maximálny počet
partnerov na programovej úrovni. Partnerstvo
nemá byť „do počtu“, ale jednotliví projektoví
partneri majú skutočne spolupracovať
a implementovať nadnárodný projekt.
Pravidlá programu stanovujú, že informačné dni sa
v krajinách organizujú až po spustení výzvy.
Program predpokladá, že partneri už majú
pripravené partnerstvá aj projektové idey. Na
hľadanie partnerov sa odporúča využiť Partner
Search Tool na stránke: http://www.interregdanube.eu/calls/project-ideas
2. kolo 1. výzvy sa predpokladá v marci 2016, 2.
výzva by mala byť spustená najskôr v lete 2016.

Prečo organizujete informačný deň týždeň po otvorení výzvy, ktorá trvá 5 týždňov? Nie je reálne, aby niekto
stihol zohnať partnerov a napísať projekt za 4 týždne! Dnes odprezentované informácie využijeme až
v druhej výzve.

Kedy bude 2. výzva?

Môžu byť občianske združenia projektovými partnermi?

Áno.

Pošlete prezentácie z dnešného podujatia?

Národný kontaktný bod zverejní prezentácie na
svojej internetovej stránke
www.danube2014.gov.sk

Prečo je potrebné VO pre letenky?

Program stanovuje uskutočniť verejné obstarávanie
podľa limitov stanovených v príručke pre žiadateľa
– časť 3 – V. Ak sú národné pravidlá alebo pravidlá
inštitúcie prísnejšie, ako stanovuje program,
uplatňujú sa tie. Pod hranicu 5000 eur program
nestanovuje špecifické podmienky.
Zahrnúť do projektu iba oprávnené výdavky
a predložiť vyžadovanú dokumentáciu k projektu
a celkovo mať účty v poriadku a prehľadné.

Čo je potrebné urobiť, aby overenie výdavkov nemeškalo?

Akých oblastí (napr. environment, poľnohospodárstvo) odvetví sa DNP týka? Existuje nejaké členenie?

Program má stanovené 4 prioritné osi:
Prioritná os 1
Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
Prioritná os 2
Dunajský región zodpovedný voči životnému
prostrediu a kultúre
Prioritná os 3
Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný
dunajský región
Prioritná os 4
Dobre spravovaný dunajský región
Podrobne, vrátane príkladov uvedených aktivít, viď
samotný Cooperation Programme.

Sme súkromná akciová spoločnosť, teda nemôžeme byť vedúci partner v rámci 1. výzvy. Ako príjemca
stimulov pre výskum a vývoj máme od MŠVVŠ SR úlohu pripraviť zámer projektu priemyselného výskumu
v rámci dunajskej stratégie. Aké sú naše možnosti na podanie takého projektu v rámci 1. výzvy? Sú aj iné
možnosti na podanie takého projektu dunajskej stratégie?

SOPK- môže v prvom projekte žiadať napr. 3x regionálna komora (TN, BB..) alebo 3x centrálna?

Môže byť projektovým partnerom firma zo Srbska?

Okrem Dunajského nadnárodného programu by
všetky mainsteramové slovenské operačné
programy mali prispievať k napĺňaniu cieľov
dunajskej stratégie.
Ako projektový partner sa do projektu môžete
zapojiť.
Vylúčenie súkromných podnikov ako vedúcich
partnerov bolo stanovené zatiaľ len pre 1. výzvu,
odporúčame teda sledovať ďalšie výzvy programu,
prípadne aj program Interreg Stredná Európa 20142020.
Projektovým partnerom môže byť len inštitúcia
s právnou subjektivitou. Ak má SOPK právnu
subjektivitu a regionálne komory nie, projektovým
partnerom môže byť len SOPK ako taká. Pracovníci,
zapojení do projektu, musia mať pracovnú zmluvu
s SOPK. Jedna inštitúcia môže byť partnerom (aj
vedúcim partnerom) aj vo viacerých projektoch,
avšak v prípade menších inštitúcií sa berie pri
hodnotení do úvahy kapacita organizácie realizovať
naraz viacero projektov.
Súkromný podnik mimo EÚ nemôže byť ani vedúci
partner ani projektový partner.

Môže sa nadviazať na projekt z predchádzajúceho programu a ak áno tak ako?

Program odporúča nadväzovať na úspešné projekty
z predchádzajúcich výziev. Ide o tzv. „kapitalizáciu“
projektov. Musí však ísť o nový projekt, riešenie
nových projektových ideí, nie o duplikáciu
z minulosti.

Aké je zloženie Monitorovacieho výboru programu pre schválenie projektov. Koľko zástupcov je zo SR, ktoré
inštitúcie konkrétne?

Monitorovací výbor je zložený zo zástupcov
všetkých 14 partnerských krajín programu
a zástupcov Riadiaceho výboru. Zástupcovia
Európskej komisie a Bodu dunajskej stratégie
(Danube Strategy Point) majú pozíciu pozorovateľa.
Za SR sú nominovaní 3 členovia z ÚV SR, ktorí majú
1 spoločný hlas za krajinu.

In case when members of main project department group are not the official employees of Main Project
Partner (Institution who make application). How can we officially point and characterize their role and
involvement into the project.

Employees, involved in the project activities, have
to have a work contract with project partner.

Je možné kofinancovanie aj zo zdrojov iných programov EU?

Nie, výdavky spojené aktivitami nesmú byť
financované z iného finančného nástroja.

Je možné kofinancovanie z iných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu alebo existujúcich platov
zamestnancov?

Kofinancovanie z platov zamestnancov tak, že by
platy pokryli 15% spolufinancovania a ostatné
položky by boli refundované na 100%, nie je možné.
Každá jedna položka bude reportovaná v pomere
85:15.

Mohli by ste bližšie vysvetliť štátnu pomoc – čo to je? Ako sa bude deklarovať?

Základné zásady poskytovania štátnej pomoci
vymedzuje zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov. Koordináciu v oblasti
štátnej pomoci vo vzťahu k poskytovateľom štátnej
pomoci v SR a vo vzťahu k Európskej únii vykonáva
Ministerstvo financií SR.
Verejná podpora poskytovaná z DNP pre
organizácie sa bude riadiť pravidlom „de minimis“ –
organizácie dostanú podporu z DNP, iba ak
nedostali verejnú podporu vyššiu ako 200 000 EUR
v rámci 3 fiškálnych rokov od poskytnutia pomoci (a
100 000 EUR v prípade cestnej dopravy).

Je možné spojenie projektu na implementáciu záväzkov z dohovoru, ktorého je Slovensko zmluvnou stranou?
(t.j. je povinné plniť úlohy ?)

Deklarovať sa bude čestným vyhlásením
o poskytnutej pomoci.
Áno, je možné ich spomenúť v projekte.

Má reálnu šancu na úspešný projekt aj vedúci partner bez predchádzajúcich skúseností? (ako člen, partner
projektu)?

To, či partner, resp. vedúci partner predkladá
projekt prvý krát, nebude pri hodnotení hrať úlohu.

Môže sa výdavok v rámci projektu skladať len z jedného zdroja – buď z ERDF alebo vlastného zdroja? Alebo
každý výdavok sa musí skladať z ERDF (85%) a vlastného zdroja (15%) teda, či je možné z miezd zaplatiť celú
spoluúčasť , pokiaľ sú v projekte aj iné výdavky ako mzdy?

Nie. Kofinancovanie z platov zamestnancov nie je
možné. Každá jedna položka v rozpočte bude
financovaná v pomere 85:15 (takto bude
predkladaná finančná správa kontrole).

