Často kladené otázky a odpovede k výzve IROP-PO2-SC212-PZ2018-8

1. Je oprávneným žiadateľom vo výzve s kódom: IROP-PO2-SC212-2018-8 súkromné zariadenie poskytujúce
ambulantnú zdravotnú starostlivosť?
Nie, Vami uvádzané zariadenie nie je oprávneným žiadateľom. Oprávnení žiadatelia pre predkladanie
projektových zámerov sú obce, VÚC.
Zdroj: Vyhlásená výzva - kap. 2.1 Kategória podmienok poskytnutia príspevku - Oprávnenosť žiadateľa v rámci
PPP č. 1 Právna forma.

2. Sme nezisková organizácia, ktorá by chcela realizovať projekt v rámci nasledujúcej vyhlásenej výzvy s kódom
IROP-PO2-SC212-2018-8. Môže byť nezisková organizácia oprávneným žiadateľom?
V rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 na predkladanie PZ oprávnení žiadatelia sú obce a VÚC.
Zdroj: V kap. 2.10 príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu výzvy č. V 03, sú uvedené podrobné popisy
podmienok poskytnutia príspevku (ďalej iba „PPP“) vrátane ich preukazovania, ako napr. oprávnenosť žiadateľa
v rámci PPP č. 1 Právna forma, alebo forma zabezpečenia partnerstva CIZS, ktorá je PPP č. 38.

3. Pri predkladaní projektového zámeru musím preukazovať hospodárnosť?
Pri predkladaní PZ sa hospodárnosť nepreukazuje. Hospodárnosť, účinnosť, účelnosť a efektívnosť sa preukazuje
až pri predkladaní ŽoNFP. Pre účely PZ žiadateľ predkladá iba rámcový rozpočet projektu so súbormi položiek
podľa vzoru priloženého k formuláru PZ (orientačné súbory oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov
v súvislosti s plánovanými hlavnými aktivitami a podpornými aktivitami).
Zdroj: V kap. 2.10 príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu výzvy č. V 03, sú uvedené podrobné popisy PPP
vrátane ich preukazovania. V tomto prípade ide o PPP č. 16 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a 17
Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem, PPP č. 32 Podmienka súladu ŽoNFP s PZ.

4. Obec má nevyužitý majetok (budovu), ktorú by chcela zrekonštruovať a použiť pre účely CIZS. V súčasnej dobe
sú ordinácie v dvoch rôznych budovách, resp. v nevyhovujúcich podmienkach. Pôvodné budovy sa nedajú
rozšíriť a bola by finančne náročnejšia ich rekonštrukcia. Môžeme zrekonštruovať túto nevyužitú budovu
a premiestniť tam lekárov?
Áno, za podmienky, že zdravotnícka infraštruktúra, ktorá sa v obci nachádza, je naozaj nevyhovujúca, čo musí
byť žiadateľom riadne preukázané (napr. fotodokumentácia a pod.).
Zdroj:

5.

-

V kap. 6 Integrácia služieb v CIZS v Metodike pre realizáciu a fungovanie CIZS, ktorá je prílohou výzvy č. V 04,
je uvedený opis a definícia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

-

V kap. 2.10 príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu výzvy č. V 03, sú uvedené podrobné popisy PPP vrátane
ich preukazovania. V tomto prípade ide o PPP č. 14 Podmienka oprávnenosti aktivít, 16 Podmienka, že
výdavky projektu sú oprávnené alebo 17 Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
a 24 Podmienka mať vysporiadné majetkovo-právne vzťahy a povolenie na realizáciu aktivít projektu.
Obec, ktorá je definovaná v zozname oprávnených spádových oblastí pre umiestnenie CIZS, ale nemá
priradený ranking, je oprávnená žiadať o dotáciu?
V prípade, ak obec nemá ranking 1 alebo ranking 2 nie je podľa zverejnenej výzvy oprávnená na čerpanie NFP.
Zdroj:
- Príloha V 04 Metodika pre realizáciu a fungovanie CIZS, kapitola 5, časť 5.1.2;
- Výzva - PPP č. 18 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území;
- Príloha výzvy č. V 05 Zoznam oprávnených spádových oblastí.
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6. Do akej miery môžeme zmeniť rozpočet ŽoNFP ak nám bude schválený PZ?
Výška požadovaného NFP by sa nemala meniť, s výnimkou prípadov, ktoré sú zdokumentované a riadne
zdôvodnené, nie však viac ako 10 % oproti pôvodnému návrhu, a zároveň nie viac, ako do výzvou stanovenej
maximálnej výšky, čo je 700 tis. eur na projekt zo zdrojov EFRR.
Zdroj:
-

Príloha výzvy č. 06 Pravidlá oprávnenosti výdavkov ako jej príloha pod označením príloha č. 1 – Finančné
a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov;

-

V prílohe výzvy č. V 03 Príručka pre žiadateľa v kap. 2.10 sú uvedené podrobné popisy PPP vrátane ich
preukazovania. V tomto prípade ide o PPP č. 16 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené, PPP č. 28
Maximálna a minimálna výška príspevku a PPP č. 32 Podmienka súladu ŽoNFP s PZ.

7. Musí byť už vypracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie?
Pre účely PZ sa predkladá architektonická štúdia s vyznačeným účelom miestností a navrhované rozmiestnenie
zariadenia tak, aby bolo možné posúdiť, či je projekt vyhovujúci (návrh s dôrazom na dispozičné, prevádzkové,
konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby s vysvetľujúcim popisom vo vzťahu k účelu stavby). V rámci
predkladania PZ sa projektová dokumentácia nepredkladá. Povinnosť predloženia projektovej dokumentácie sa
viaže k predkladaniu ŽoNFP.
Zdroj: Príloha výzvy č. V 03 príručka pre žiadateľa kap. 2.10 – napr. PPP č. 14 Podmienka oprávnenosti aktivít
projektu, PPP č. 24 Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít
projektu, PPP č. 37 Podmienka zavedenia povinných služieb poskytovaných v CIZS.

8. V súvislosti s aktuálne vyhlásenou výzvou IROP-PO2-SC212-2018-8, by som sa Vás chcela opýtať nasledovné:
V prípade ak je relevantné, žiadateľ predkladá Súhlasné stanovisko prenajímateľa s realizáciou projektu.
Súčasťou tohto stanoviska musia byť príslušné listy vlastníctva. Je postačujúce aby príslušné listy vlastníctva boli
vygenerované z www.katasterportal.sk?
Pre účely PZ je postačujúce, aby žiadateľ predložil listy vlastníctva Vami uvedeným spôsobom (LV vygenerovaný
z www.katasterportal.sk informatívneho charakteru).
Zdroj: Kap. 2.10 Príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu výzvy č. V 03. V tomto prípade sa jedná o PPP č. 24
Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu. Pri
predkladaní relevantných príloh žiadateľ postupuje na základe uvedených popisov a formy preukazovania platnej
pre PZ.

9. Žiadateľ predkladá Výpis listu vlastníctva. V príručke pre žiadateľa je uvedené "Žiadateľ je povinný jednoznačne
vyznačiť pozemky, na ktorých realizuje projekt." Pre splnenie uvedeného je postačujúce aby žiadateľ na Liste
vlastníctva vyznačil len pozemky, tzn. že nemusí vyznačiť stavbu/stavby, v rámci ktorej/ktorých sa bude projekt
realizovať?
Pre splnenie uvedenej podmienky je potrebné, aby žiadateľ v prípade, ak sa na vyznačených pozemkoch
nachádza viac budov, označil aj budovy, ktoré budú predmetom realizácie predkladaného projektu.

10. Akým spôsobom žiadateľ deklaruje nevypovedateľnosť zmluvy po uvedenú dobu?
Žiadateľ deklaruje nevypovedateľnosť zmluvy v niektorom z článkov zmluvy. Zmluva by mala obsahovať aj
sankčný mechanizmus ako ochranný nástroj nájomcu pred prípadným vypovedaním zmluvy zo strany
prenajímateľa. V zmluve by mali byť taxatívne uvedené dôvody prípadnej výpovede (napr. nájomca svojvoľne
zmení účel využívania priestoru).
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Odporúčanie: Dbať na správnu formuláciu ustanovení viažucich sa na nevypovedateľnosť nájomnej zmluvy
k majetku, ktorý sa má zhodnotiť prostredníctvom NFP z EŠIF.
11. V prípade, ak Formulár PZ musí byť odoslaný v listinnej forme (1x originál a 1x kópia), v koľkých vyhotovenia
(origináloch a kópiách) žiadateľ predkladá prílohy PZ v listinnej podobe?
Ak si žiadateľ zvolí predloženie PZ prostredníctvom papierovej formy, predkladá PZ vrátane všetkých jej príloh
1 x originál a 1 x kópiu (aj elektronických nosičov, napr. v prípade predkladania fotografií alebo rozpočtu, ktorý
musí byť predložený aj v el. podobe z dôvodu jeho matematickej kontroly, a pod.).
12. Ako preukážem finančnú spôsobilosť?
V rámci PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu žiadateľ predkladá
uznesenie zastupiteľstva k schváleniu realizácie CIZS a vyčlenením vlastných finančných zdrojov potrebných
na zabezpečenie spolufinancovania projektu.
Odporúčanie: Okrem uvedených dokumentov a pre vyššiu dôveryhodnosť, môže žiadateľ predložiť aj výpis
z banky, resp. úverový prísľub banky, ktorého vzor je prílohou č. 5 príručky pre žiadateľa.
Zdroj:
- Príloha výzvy č. V 03 Príručka pre žiadateľa (kap. 2.10);
- Príloha výzvy č. V 01 Formulár projektového zámeru (tab. č. 14, kde je uvedené, aká príloha sa
predkladá, jej rozsah a relevancia k príslušnej PPP).
13.

Ako bude posudzovaný stav kedy v dôsledku rekonštrukcie objektu a s tým spojenou aktivitou H) opatrenia na
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov reálne dôjde k nárastu spotreby energie vo verejnej budove?
Uvedená situácia súvisí so skutočnosťou, že zdravotné stredisko v súčasnosti využíva len časť priestorov
budovy. Zvyšné priestory sa nevykurujú, ale len temperujú a nie je v nich žiadna ďalšia spotreba energie.
Vnútornou rekonštrukciou budovy vzniknú priestory pre dve nové ambulancie a čakáreň, s prevádzkou ktorých
vzrastie spotreba energie. (pozn. spotreba vychádza z nameraných hodnôt napr. el. energie, plynu, tepla, ...
takže sa nejedná o výpočtový ukazovateľ, ktorý by bolo možné upraviť). Spotrebu energie bude žiadateľ reálne
dokladovať ročným zúčtovaním od dodávateľa energie, resp. vykurovacieho média.
V zmysle prílohy výzvy č. V 07 Merateľné ukazovatele výzvy na projektovej úrovni sú k typu aktivity H.)
opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov priradené merateľné ukazovatele P0103 a P0700.
Ukazovateľ P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov nie je povinným ukazovateľom a má
zmysel uvádzať ho v prípade intervencií, ktoré sú priamo zamerané na zvýšenie výroby obnoviteľnej energie
(intervencie finančnými zdrojmi do zariadení priamo vyrábajúcich takúto energiu, napr. kolektory, tepelné
čerpadlá, atď.). V rámci tejto výzvy nevyžadujeme jeho vykazovanie, žiadateľ nie je povinný vykazovať oba
merateľné ukazovatele (P0700 a P0103), stačí ak si zvolí len jeden merateľný ukazovateľ.
Uvádzame príklad výpočtu MU P0700, ktorým vypočítate zníženie primárnej energie vo verejných budovách.
Príklad:
Treba vychádzať z toho, čo je predmetom projektu (podľa projektovej dokumentácie, resp. podľa rozhodnutia
stavebného úradu o povolení stavby).
Pre tento prípad žiadateľ postupuje obdobne ako pri prístavbe/nadstavbe budovy.
Ak predmetom projektu je existujúci objekt + prístavba, na ktorom Vám uvedieme príklad výpočtu merateľného
ukazovateľa „P0700 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách“ v prípade realizácie
prístavby k existujúcej budove:
Pôvodný stav:
Budova má napr. podlahovú plochu 100 m2 a ročnú spotrebu energií 2 000 kWh/rok, čo je 20 kWh/m2 (2000 :
100 = 20). Žiadateľ vykoná zásah do jej obalovej konštrukcie a zároveň zrealizuje prístavbu k budove, čím dôjde
k rozšíreniu podlahovej plochy.
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Nový stav:
Budova bude mať po zrealizovaní projektu novú podlahovú plochu napr. 150 m2 a ročnú spotrebu energií 2 500
kWh/rok, čo je 16,67 kWh/m2 (2 500 : 150 = 16,67)
Nakoľko je daný indikátor v mernej jednotke „kWh/rok“ a prístavbou budovy by v tomto prípade došlo k
navýšeniu ročnej spotreby energie o 500 kWh/rok a nedošlo by k zníženiu, preto žiadateľ hodnotu nového stavu
(16,67 kWh/m2) musí vynásobiť pôvodnou podlahovou plochou (100 m2):
16,67 x 100 = 1 667 kWh/rok – zníženie oproti pôvodnej hodnote (2 000 kWh/rok), čiže žiadateľ uvedie cieľovú
hodnotu predmetného merateľného ukazovateľa 333 kWh/rok ( 2 000 – 1 667 = 333), čím došlo v konečnom
dôsledku k zníženiu spotreby energie o 16,65%.
Vychádzajúc z vyššie uvedených je žiadateľ povinný zabezpečiť celý postup výpočtu energetických úspor a
priložiť ho spolu s projektovou dokumentáciou k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
14.

Existuje definícia základných údajov o CIZS, ktoré musia byť uvedené v návrhoch na spoluprácu, odosielaných
potenciálnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo fáze transparentného výberu poskytovateľov
služieb? Resp. aké je Vaše odporúčanie - čo všetko má obec v návrhoch na spoluprácu uviesť?
Odporúčame, aby žiadateľ postupoval podľa Metodiky pre realizáciu a fungovanie CIZS (príloha výzvy č. V04)
a zároveň dodržal podmienky poskytnutia pomoci, ktorých podrobný popis a forma preukázania je v kap. 2.10
Príručky pre žiadateľa , ktorá je prílohou výzvy č. V 03).

15.

Je možnosť do projektu zahrnúť aj röntgen alebo sono, pokiaľ by sme mali zazmluvneného alebo partnera v
projekte rádiológa?
Oprávnenosť výdavkov vychádza z výnosu MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie
a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a zároveň z Pravidiel
oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 výzvy. Okrem toho, že výdavok musí byť v súlade
s týmito dokumentmi, musí byť naviazaný aj na aktivitu, resp. službu, ktorá bude v CIZS poskytovaná.

16.

Príloha výzvy č. 5 je - Zoznam oprávnených spad. oblasti CIZS a Príloha M 1- Zoznam spádových oblasti CIZS aký
je medzi týmto rozdiel, sú relevantne oba zoznamy?
Pre konkrétnu výzvu je relevantný zoznam oprávnených spádových oblastí uvedený ako príloha výzvy pod
označením „Príloha V 05 - Zoznam oprávnených spádových oblasti CIZS“, ktorý sa priamo vzťahuje k výzve
a oprávnení sú iba žiadatelia s miestom realizácie uvedeným v tomto zozname oprávnených spádových oblastí.
Tento zoznam obsahuje výlučne spádové oblasti, pri ktorých sa neuplatňuje schéma štátnej pomoci, t. j.
projekty len s lokálnym vplyvom.
Zoznam spádových oblastí, ktorý je uvedený pod označením „Príloha M 1 – Zoznam spádových oblastí CIZS“, je
zoznamom pre všetky spádové oblasti, ktoré boli vygenerované na základe regionálnej analýzy bez ohľadu na
uplatnenie štátnej pomoci alebo na mestskú funkčnú oblasť reflektujúcu udržateľný mestský rozvoj.
Zoznam V 05, ktorý je platný len pre túto výzvu (zoznam oprávnených spádových oblastí), je „podmnožinou“
zoznamu M 1 (zoznam spádových oblastí).

17.

V rámci výzvy je oprávnenou aktivitou B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov, pri ktorej je
povinnou aktivitou zároveň H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Je v rámci tejto
aktivity požadovaná nejaká úroveň energetickej náročnosti rekonštruovaných budov po rekonštrukcii?
Áno, v zmysle platnej legislatívy v SR vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budov. Minimálne hodnoty pre
tieto objekty sú rovnaké ako pri nemocniciach.
Je na žiadateľovi, aké opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy príjme. Pritom sa požaduje, aby
žiadateľ preukázal zníženie nákladov na spotrebu energie, resp. energetickú hospodárnosť budovy.
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18.

Na nižšie uvedené čestné vyhlásenie nie je vo výzve formulár, takže si ho môžeme urobiť vo vlastnej forme?
 Čestné vyhlásenie, že najneskôr k záverečnej žiadosti o platbu predloží platnú zmluvu o partnerstve Explicitne sa uvádza: "odporúčaný vzor je prílohou metodiky pre realizáciu a fungovania CIZS" avšak nie je
súčasťou prílohy, alebo možno prehlásenie v prílohe č. 17 (oboznámenie sa so všetkými podmienkami)
považovať za splnenie tejto podmienky?
 Čestné vyhlásenie o zaradení poskytovateľa/lekár všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a
všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast do CIZS
 Čestné vyhlásenie o zaradení poskytovateľa/lekár, ktorý je špecialista – gynekológ, stomatológ do CIZS
 Čestné vyhlásenie, že poskytovateľ (lekár) bude mať ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie uzatvorené
zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.
 Čestné vyhlásenie poskytovateľa (lekára) o záväznom prísľube poskytovať služby zdravotnej starostlivosti v
CIZS s uvedením trvania a rozsahu poskytovanej služby.
K týmto čestným vyhláseniam nebol vytvorený formulár, formu čestného vyhlásenia ponechávame na
žiadateľovi.

19.

Ak podá PZ obec s rankingom 1 a aj obec s rankingom 2, bude obec s rankingom 2 vylúčená z možnosti
podania ŽoNFP?
Ak sa prihlásia obe obce, prednosť má obec s rankingom 1 a obec s rankingom 2 bude v konaní o žiadosti o NFP
vylúčená.
Zdroj: Príloha výzvy č. V 04 Metodika pre realizáciu a fungovanie CIZS, časť 5.1.4.

20.

Obec, ktorá je definovaná v zozname oprávnených spádových oblastí pre umiestnenie CIZS, ale nemá
priradený ranking, je oprávnená žiadať o dotáciu?
V prípade, ak obec nemá ranking 1 alebo ranking 2 nie je podľa zverejnenej výzvy oprávnená na čerpanie NFP.
Zdroj: Príloha výzvy V 04 Metodika pre realizáciu a fungovanie CIZS, kapitola 5, časť 5.1.2 a 5.1.4.

21.

Sú komunikácie súvisiace so stavbou (prístupová cesta, chodník) napájajúce stavbu s existujúcou
komunikáciou oprávneným výdavkom? Pri osobnej konzultácii sme sa dotkli neoprávnenosti rekonštrukcie
(rozšírenia) privádzajúcej komunikácie, tomu rozumieme ale nemáme istotu v rámci projektovania vonkajších
komunikácii a vybavenia.
Líniové stavby nie sú oprávneným výdavkom s výnimkou priestoru pre výstup a nástup pacientov z motorového
vozidla v tesnej blízkosti vchodu do CIZS.

22.

Žiadam Vás k vyjadreniu vo veci, že v Zozname uvedených príloh projektového zámeru č. 11, 12, 13, 16, 18 kto
bude prehlasovateľom čestného vyhlásenia (lekári alebo žiadateľ o NFP)?
Ak vo formulácii o predkladanom čestnom vyhlásení v rámci formy preukázania nie je uvedené inak, tak ČV
podpisuje žiadateľ. Ak je uvedené napr. poskytovateľ/lekár, tak ČV podpisuje a čestne sa zaväzuje poskytovateľ
služby, resp. lekár a nie žiadateľ.
Zdroj: Príslušná PPP uvedená v kap. 2.10 Príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu výzvy č. V 03.
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23. Sú výdavky na záchrannú zdravotnú službu považované za oprávnené?
Oprávnenými výdavkami sú investičné výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením priestorov na výkon
ambulantnej zdravotnej starostlivosti definovanej zákonom o zdravotnej starostlivosti a to:
- ambulantná starostlivosť pre dospelých
- ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
- špecializovaná gynekologická a zubno-lekárska
- špecializovaná iná.
V prípade záchrannej zdravotnej služby, je oprávnený iba priestor (miestnosť) pre službukonajúcich.
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