Príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa

Oprávnení žiadatelia (partneri) – Slovenská republika (zatriedení podľa sektora)
Žiadateľ
1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka
štátu
2. Územná samospráva (a jej organizačné zložky)
2a) samosprávny kraj
2b) obec
2c) mestská časť
2d) združenie obcí
3. Príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých
zriaďovateľom je
3a) štát
3b) samosprávny kraj
3c) obec
3d) mestská časť
4. Komory
4a) Slovenská obchodná a priemyselná komora
4b) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
5. Školy
5a) Základné (vrátane umeleckých) a stredné školy, učilištia
zriadené subjektmi uvedenými v bode 1, 2a - c
5b) Osobitné školy zriadené Krajským školským úradom
5c) Súkromné a cirkevné školy
5d) Verejná a štátna vysoká škola
5e) Súkromné vysoké školy
7. Neinvestičný fond
8. Nezisková organizácia
9. Záujmové združenie právnických osôb

Právna úprava

Sektor

523/2004 Z.z.

Verejný

302/2001 Z.z.
369/1990 Z.z.
369/1990 Z.z.
369/1990 Z.z.

Verejný

523/2004 Z.z.
583/2004 Z.z.
583/2004 Z.z.
583/2004 Z.z.

Verejný

9/1992 Zb.
30/1992 Zb.

Súkromný

596/2003 Z.z.

Verejný

596/2003 Z.z.
596/2003 Z.z.
131/2002 Z.z.
131/2002 Z.z.
147/1997 Z.z.
213/1997 Z.z.

Verejný

Verejný
Verejný
Verejný

Verejný
Verejný
Verejný

Súkromný

Súkromný
Verejný
Súkromný
Súkromný
Súkromný

9a) Záujmové združenie právnických osôb - pokiaľ
všetkých členov združenia tvoria právnické osoby
z verejného sektora

§20f-20j zákona č.
40/1964 Zb.

Verejný

9b) Záujmové združenie právnických osôb – pokiaľ
existuje min. jeden člen združenia, ktorý patrí do
súkromného sektora

§20f-20j zákona č.
40/1964 Zb.

Súkromný

10.
11.
12.
13.

Občianske združenie
Nadácia
Cirkvi a náboženské spoločnosti
Štátny podnik

83/1990 Zb.
34/2002 Z.z.
308/1991 Zb.
111/1990 Zb.

Súkromný
Súkromný
Súkromný
Súkromny
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Žiadateľ

Právna úprava

Sektor

14. Akciová spoločnosť s 80 % podielom verejnoprávnych
osôb (1.,2.) na základnom kapitáli a 80% podielom
verejnoprávnych právnických osôb (1.,2.) na hlasovacích
právach

513/1991 Zb.

Súkromný

15. Spoločnosť s ručením obmedzeným s 80 % podielom
verejnoprávnych osôb (2.) na základnom kapitáli a 80%
podielom verejnoprávnych právnických osôb (2.) na
hlasovacích právach

513/1991 Zb.

Súkromný

133/2002 Z.z.
16/2004 Z.z.
619/2003 Z.z.

Verejný

68/1997 Z.z.

Verejný

Nariadenie (ES)
1082/2006
460/2007 Z.z.

Verejný /
Súkromný

16. SAV
17. Slovenská televízia
18. Slovenský rozhlas
19. Matica Slovenská a jej organizačné zložky s právnou
subjektivitou
20. Európske združenie územnej spolupráce
21. Slovenský červený kríž

Verejný
Verejný

Verejný
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Oprávnení žiadatelia (partneri) – Česká republika (zatriedení podľa sektora)
Žadatel
1. Stát (Česká republika), resp. organizační složka státu
2. Územní samospráva (a její organizační složka)
2a.Kraj
(a jeho organizační složka)
2b.Obec
(a její organizační složka)
2c.Městská část statutárního města
(a její organizační složka)
2d.Svazek obcí
3. Příspěvková organizace
3a.státu (tzn. organizačních složek státu),
3b.kraje,
3c.obce,
3d.městské části statutárního města,
3e.svazku obcí
4. Komory - zájmová samospráva
4a.Hospodářská komora vč. okresních a regionálních komor
4b.Agrární komora vč. okresních a regionálních komor
5. Školská právnická osoba, zapsaná ve školském
rejstříku
- zřízena subjektem 1., 2.
- ostatní
6. Vysoká škola
6a. Veřejná a státní vysoká škola
6b. Vysoká soukromá škola
7. Veřejná výzkumná instituce
8. Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
- zřízena subjektem 1., 2.
- ostatní
9. Česká televize
10. Český rozhlas
11. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
12. Obecně prospěšná organizace
-pokud je většina členů rozhodovacího orgánu jmenována
veřejnoprávnymi osobami (č. 1 a č. 2)
- ostatní

Legislativa
219/2000

Sektor
veřejný

129/2000
250/2000
128/2000
250/2000
128/2000
250/2000
128/2000

veřejný

218/2000
250/2000
250/2000
250/2000
301/1992
301/1992

561/2004

111/1998
341/2005
245/2006
483/1991
484/1991
77/2002

248/1995

veřejný

veřejný

veřejný
soukromý
veřejný
veřejný
soukromý
veřejný
veřejný
soukromý
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
soukromý
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Žadatel
13. Zájmové sdružení právnických osob
-pokud je většina členů rozhodovacího orgánu jmenována
veřejnoprávnymi osobami (č. 1 a č. 2)
-ostatní
14. Občanské sdružení
15. Organizační jednotka sdružení, pokud je právnickou
osobou
16. Nadace a nadační fond
17. Církve, pokud je právnickou osobou
17a.Registrovaná církev a náboženská společnost
17b.Svaz církví nebo náboženských společností
17c.Evidovaná právnická osoba
18. Státní podnik
19. Akciová společnost – min. 80 % podíl veřejnoprávních
osob (1., 2. a 4.) na základním kapitálu a min. 80 % podíl
veřejnoprávní právnické osoby (1., 2. a 4.) na hlasovacích
právech
20. Společnost s ručením omezeným – min. 80 % podíl
veřejnoprávních osob (2., 4.) na základním kapitálu a min.
80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (2, 4.) na
hlasovacích právech
21. Evropské sdružení územní spolupráce

Legislativa

40/1964

Sektor
veřejný

83/1990

soukromý
soukromý

83/1990

soukromý

227/1997

soukromý

3/2002

soukromý

77/1997

veřejný

513/1991

veřejný

513/1991

veřejný

N 1082/2006

veřejný

Vo všeobecnosti nie sú žiadatelia oprávnení žiadať o FP ak:
a) sú v konkurze alebo v likvidácii, v súdnom konaní, uzatvorili dohodu o vyrovnaní s veriteľmi,
majú pozastavené aktivity alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z príslušných
platných právnych predpisov;
b) boli odsúdení za trestný čin, týkajúci sa profesionálneho správania sa rozsudkom, ktorý má
platnosť res judicata (t.j. voči ktorému nie je možné odvolať sa );
c) nesplnili si povinnosti týkajúce sa platby príspevkov sociálneho poistenia v súlade s právnymi
ustanoveniami krajiny, v ktorých majú sídlo, nesplnili si povinnosti týkajúce sa odvodov a platby
daní v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorých majú sídlo1;
d) sú predmetom súdneho konania , ktoré má platnosť res judicata, za podvod, korupciu, účasť na
trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy
Spoločenstva;
e) bolo deklarované, že vážne porušili ustanovenia inej zmluvy o poskytnutí FP z verejných
zdrojov s tým istým kontraktorom (poskytovateľom).
Žiadateľ nie je oprávnený žiadať o nenávratný finančný príspevok aj v prípade, že :
f) podpora je predmetom konfliktu záujmov2;

1

nevzťahuje sa na partnerov z ČR, ktorí majú schválený splátkový kalendár na platby poistenia, odvody a dane.
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g) previnil sa vážnym skreslením údajov pri podávaní informácií požadovaných ako podmienku
účasti vo výzve;
h) snažil sa získať dôverné informácie alebo ovplyvňovať komisiu na výber projektov alebo
hodnotiteľov počas hodnotiaceho procesu súčasných alebo predošlých výziev na predkladanie
projektov.
Partner žiadateľa sa nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, ktoré je žiadateľ povinný
vykonať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

2

Situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zdieľaných medzi žiadateľom o poskytnutie pomoci a osobami
vystupujúcimi na strane poskytovateľov týchto prostriedkov alebo medzi prijímateľom a jeho dodávateľom môže byť narušený alebo
ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou výziev na predkladanie
projektov, s hodnotením, schvaľovaním a výberom z predkladaných projektov, ako aj ich monitorovaním a priebežným hodnotením
v procese implementácie projektov.
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