OP Informatizácia spoločnosti
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Elektronické služby Sociálnej poisťovne
Názov projektu
Žiadateľ

Sociálna poisťovňa

Sektor

verejný

Operačný program

OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

Opatrenie

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni

Kód výzvy

OPIS-2011/1.1/33-NP

Celkové výdavky projektu (EUR)

34 000 000,00

Požadovaná výška NFP (EUR)

34 000 000,00

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu /
integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí
Identifikátor žiadosti o NFP

553384

Kód žiadosti o NFP

Programové obdobie 2007 - 2013

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2012
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1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Sociálna poisťovňa
Sídlo
PSČ
Obec
Ulica
Číslo
81363
Bratislava-Staré Mesto
Ul. 29. augusta
8 a 10
Štát
Sektor
Právna forma
Slovenská republika
X verejný
súkromný Sociálna a zdravotné poisťovne
IČO
DIČ
Platca DPH
IČ DPH
30807484
2020592332
áno
X nie
Internetová stránka
www.socpoist.sk
2. Štatutárny orgán žiadateľa
Titul pred menom
Ing.
Telefón (aj predvoľba)
00421 2 59 248 302

Meno
Ľuboš

Priezvisko
Lopatka

Titul za menom
PhD.

E-mail
riaditel@socpoist.sk

3. Profil žiadateľa
Názov SK NACE
8430-Povinné sociálne zabezpečenie
Kód SK NACE
8430
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

viac ako 1000

Dátum vzniku žiadateľa
01.11.1994
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP
Podvojné

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu
Názov
Sídlo
PSČ

Obec

Ulica

Číslo

Názov SK NACE
Kód SK NACE

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu
posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP

5. Kontaktná osoba pre projekt
Titul pred menom
Meno
Ing.
Štefan
Kontaktná adresa
PSČ
Obec
81363
Bratislava-Staré Mesto
Štát
Slovenská republika
Telefón (aj predvoľba)
00421 2 906171699
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Priezvisko
Červenka
Ulica
29. augusta
Funkcia
riaditeľ sekcie informatiky
E-mail
stefan.cervenka@socpoist.sk

Titul za menom

Číslo
8 a 10
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6. Partner(i) žiadateľa
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?

áno

X nie

7. Projekt
Názov projektu
Elektronické služby Sociálnej poisťovne
Operačný program
OP Informatizácia spoločnosti
Kód výzvy
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí
OPIS-2011/1.1/33-NP
Číslo prioritnej osi
2111002
Číslo opatrenia
2111012

Názov prioritnej osi
Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
Názov opatrenia
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Podiel prioritnej témy z
celkových výdavkov
projektu v %

Prioritná téma
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické
učenie, elektronické začlenenie atď.)

100,00

Forma financovania
Nenávratná dotácia
Podiel hospodárskej
činnosti z celkových
výdavkov projektu v %

Hospodárska činnosť
Neuplatňuje sa

100,00

Územná oblasť
Mestské
Umiestnenie pomoci
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
8. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II)
NUTS 2 Stredné Slovensko
Okres

Obec

Vyšší územný celok (NUTS III)
Banskobystrický kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Košický kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Nitriansky kraj
Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Východné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
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8. Miesto realizácie projektu
Región (NUTS II)
NUTS 2 Východné Slovensko
Okres

Obec

Vyšší územný celok (NUTS III)
Prešovský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Trnavský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Bratislavský kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Trenčiansky kraj
Ulica

Číslo

Vyšší územný celok (NUTS III)
Žilinský kraj
Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 región Bratislava
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Západné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít
Región (NUTS II)
NUTS 2 Stredné Slovensko
Okres

Obec

Existencia marginalizovaných rómskych komunít

9. Ciele projektu
Cieľ projektu
Väzba na príslušný cieľ opatrenia
Efektívny výkon sociálneho poistenia v rámci realizácie efektívna štátna správa
konceptu sprístupnenia elektronických služieb SP
verejnosti a IS VS, transformácia a integrácia IS SP.
Špecifické ciele projektu
Väzba na príslušné aktivity opatrenia
1. Transformácia výkonu sociálneho poistenia do
systému elektronických služieb
2. Zabezpečenie technologickej infraštruktúry pre
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektronických služieb
SP.
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2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni
2. rozvoj špecializovaných
centrálnej úrovni

služieb

eGovernmentu

na

služieb

eGovernmentu

na
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10. Stručný popis projektu
a) Východisková situácia
IS SP tvorí komplex špecifických agendovo orientovaných aplikačných riešení podporujúcich primárne procesy výkonu
sociálneho poistenia:
• výber poistného a príspevkov,
• konanie o dávkach a výplata dávok sociálneho poistenia (dôchodkov, nemocenské, úrazové, garančné a poistenie v
nezamestnanosti),
• výkon lekárskej posudkovej činnosti,
• výkon starobného dôchodkového sporenia,
riadenie, ekonomiku a finančnú správu inštitúcie:
Pre súčasný stav podpory procesov a spracovania dát v IS SP je charakteristické::
• izolovanosť jednotlivých aplikačných riešení t.j. každý systém má vlastné registre (rovnaké údaje sú spravované v
rôznych systémoch bez vzájomnej kontroly),
• chybovosť pri ručnom nahrávaní dát do systémov,
• vysoká administratívna náročnosť na strane zamestnancov SP,
• redundancie v komunikačných rozhraniach,
• preťaženosť systémov, neprehľadnosť a nedostatočná výkonnosť,
• administratívna zaťaženosť klientov pri zabezpečovaní vstupov potrebných pre konanie (predkladanie dokumentov,
potvrdení, formulárov),
• nedostatočná transparentnosť konania a informovanosť klienta o priebehu konania a zákonných nárokoch,
• finančná náročnosť rozvoja, prevádzky a údržby IS.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu - ESSP, zabezpečí:
• transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb, implementáciu technológie integračnej
platformy a architektúry SOA pre prepojenie systémov a riadenie procesov,
• integráciu na registre IS VS (najmä registre FS, register FO, Obchodný register ...),
• podporu pre procesné riadenie a automatizáciu procesov,
• integráciu na úrovni používateľských rozhraní, procesov, dát a aplikácií,
• štandardizáciu aktivít, postupov, technológií a systémov v oblastiach riadenia projektov, riadenia prevádzky IS a
poskytovaných služieb a riadenia ich kvality.
Implementovaním elektronických služieb pre výkon sociálneho poistenia sa dosiahne:
• vnútorná integrácia a zjednotenie IS,
• vonkajšia integrácia na registre verejnej správy,
• elektronická komunikácia s klientmi a inštitúciami,
• automatizácia výkonu a zníženie administratívnej záťaže na strane klienta aj inštitúcie,
• transparentnosť výkonu sociálneho poistenia,
• proaktívnosť pri výkone sociálneho poistenia,
• zníženie nákladov na výkon sociálneho poistenia,
• automatizované a elektronické získavanie vstupov, odstránenie redundancií pri spracovaní dát.
c) Spôsob realizácie projektu
Transformácia výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb s dôrazom na prepojenie IS SP na
registre verejnej správy a výmenu referenčných dát bude zabezpečená realizáciou nasledovných koncepčných zmien:
• agendovo riadený vývoj aplikácií bude nahradený implementovaním informatickej podpory pre výkon biznis procesov
SP,
• orientácia na poskytovanie elektronických služieb t.j. elektronizácia komunikácie a automatizácia výkonu,
• zavedenie moderných princípov architektúry riešenia IS.
Hlavné aktivity projektu
• implementácia aplikačných modulov elektronických služieb SP:
o centralizácia a integrácia registrov SP,
o zmena súčasných procesov výberu poistného a príspevkov na SDS vo väzbe na program UNITAS,
o zjednotenie a integrácia dávkovej agendy sociálneho poistenia,
o integrácia spracovania podkladov sociálneho poistenia a výstupov konania,
o portál a komunikačné rozhrania,
• technologická infraštruktúra pre prevádzku aplikačných modulov elektronických služieb SP.
Riadenie projektu bude realizované v súlade s metodikou pre riadenie projektov PRINCE 2 a Metodickým pokynom MF
SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
SP ako verejnoprávna inštitúcia vznikla v roku 1994, od roku 2004 na základe reformy systému sociálneho poistenia
zabezpečuje výber poistného a príspevkov na SDS, výkon dávkovej agendy sociálneho poistenia, výkon starobného
dôchodkového sporenia a LPČ, koordináciu sociálneho zabezpečenia v rámci EU.
Dôsledkom predchádzajúceho extenzívneho vývoja je izolovanosť aplikačných riešení prevádzkovaných v rámci IS SP a
zvyšovanie nákladov na prevádzku IS SP. Realizácia projektu ESSP zníži administratívnu náročnosť pri výkone
sociálneho poistenia na strane SP aj klienta, zabezpečí podporu zámeru zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov, zvýši
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efektívnosť výkonu hlavných činností SP vo väzbe na:
• klienta
o systém sociálneho poistenia bude vnímaný ako jednoduchší, dostupnejší a transparentný,
o zníženie administratívnej záťaže,
o zrýchlenie konania o nárokoch vyplývajúcich zo sociálneho poistenia,
o preferovanie proaktívneho prístupu.
• Inštitúciu
o sprehľadnenie procesov,
o zvýšenie kvality a odbúranie neprimeranej administratívy,
o prepojenie systémov do jednotného celku a zabezpečenie ich integrity,
o zníženie nákladov na výkon sociálneho poistenia a prevádzku inštitúcie.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Implementácia elektronických služieb SP a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
v rámci realizácie konceptu integrovaného riešenia informatickej podpory výkonu sociálneho poistenia ako
plnohodnotnej súčasti e-Governmentu Slovenskej republiky, bude realizovaná v kontexte novo riešených aplikačných
modulov a príslušnej aplikačnej architektúry. Štandardizácia a konsolidácia systémov a technológií prinesie flexibilitu a
nižšie náklady pre budúce obdobie.
Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená na základe:
• aktívneho prístupu k zvyšovaniu podielu využívania elektronických služieb klientom (vytváranie legislatívnych a
technických podmienok pre rozširovanie elektronizácie a automatizácie),
• aplikovania štandardov pre riadenie poskytovania elektronických služieb a prevádzku IS SP, čím sa výrazne podporí
konštantnosť kvality služieb a schopnosť dodávať vyššiu alebo nemennú kvalitu služieb pri rastúcej zložitosti systémov
a nezmenených alebo klesajúcich nákladoch na ich prevádzku,
• kontinuálnej podpory prevádzky a rozvoja dodaného riešenia a technológií,
• financovania podpory, údržby a rozvoja realizovaných služieb z rozpočtu SP.
11. Časový rámec realizácie projektu
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity
Implementácia aplikačných modulov elektronických služieb SP
Technologická infraštruktúra pre prevádzku aplikačných modulov elektronických
služieb SP.
Podporné aktivity
Publicita a informovanosť
Riadenie projektu

60
Začiatok
Ukončenie
realizácie aktivity realizácie aktivity
(MM/RRRR)
(MM/RRRR)
01/2011
01/2011

12/2015
12/2015

01/2011
01/2011

12/2015
12/2015

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ

Názov

výsledok

Počet nových alebo
inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných
občanom (G2C)
Počet nových alebo
inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej
správe (G2G)
Počet obcí s osídlením MRK,
ktoré využívajú výsledky
projektu
Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených

výsledok

výsledok
výsledok
výsledok
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Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

počet

0,0000

2011

9,0000

2015

počet

0,0000

2011

7,0000

2015

počet

0,0000

2011

10,0000

2015

počet

0,0000

2011

14,0000

2015

počet

0,0000

2011

9,0000

2015
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12. Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ

výsledok
výsledok
dopad

Názov

Merná
jednotka

elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a
ďalšie znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych počet
služieb
Počet zavedených
počet
transakčných služieb
Počet podaní zrealizovaných
počet
elektronicky

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

0,0000

2011

8,0000

2015

0,0000

2011

9,0000

2015

150 000,0000

2011

3 500 000,0000

2020

13. Rozpočet projektu (v EUR)
Názov skupiny výdavkov

Oprávnené
výdavky
(v EUR )

Neoprávnené
výdavky
(v EUR )

637001 Školenia, kurzy, semináre, pora
371 500,00
637003 Propagácia, reklama a inzerci
50 000,00
637004 Všeobecné služby
50 000,00
637005 Špeciálne služby
500 000,00
711003 Nákup softvéru
28 603 500,00
713002 Nákup výpočtovej techniky
4 425 000,00
Iné neoprávnené výdavky
0,00
Spolu
34 000 000,00
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS)
pred predložením žiadosti o NFP

Celkové
výdavky
(v EUR )

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

Podiel
oprávnených
výdavkov
z celkových
výdavkov
projektu (v %)

371 500,00
50 000,00
50 000,00
500 000,00
28 603 500,00
4 425 000,00
0,00
34 000 000,00
áno

1,09
0,15
0,15
1,47
84,13
13,01
0,00
100,00
X nie
0,00

Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (v EUR)

14. Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (v EUR )
Celkové oprávnené výdavky (v EUR )
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR )
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR )
Intenzita pomoci (v %)
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR )
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR )
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR )

34 000 000,00
34 000 000,00
0,00
34 000 000,00
100,00
0,00
0,00
34 000 000,00

15. Súlad s horizontálnymi prioritami
A / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno,
špecifikujte ako.

X áno

nie

Prioritným cieľom projektu ESSP je podieľať sa na vytvorení a udržateľnom rozvoji informačnej spoločnosti, čomu
zodpovedá obsah a rozsah realizovaných aktivít resp. konkrétnych projektov. Hlavné ciele v oblasti rozvoja sú v zmysle
strategických dokumentov pre oblasť informatizácie spoločnosti zadefinované ako:
• informačná gramotnosť
• efektívna elektronizácia verejnej správy
• široká dostupnosť internetu
Projekt ESSP je súčasťou rozvoja eGovernmentu SR t.j. zefektívnenia fungovania VS prostredníctvom informatizácie a
rozvoja elektronických služieb. Elektronizácia bude výrazným prínosom pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i
samosprávu, pretože zníži neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizuje chybovosť,
eliminuje viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov. Vytvorí sa efektívna VS v elektronickej on-line forme dostupná pre
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všetkých občanov SR.
Typ
Názov
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online

Merná Východisková
jednotka hodnota
počet

Rok
0,0000

Plánovaná
hodnota

2011

B / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj? Ak áno,
špecifikujte ako.

Rok
14,0000

X áno

2015

nie

Cieľom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií synergicky
podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v
súlade s cieľmi a ukazovateľmi Obnovenej stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ. Kľúčovými prostriedkami,
prostredníctvom ktorých sa budú riadiť intervencie tak, aby napĺňali horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj, sú
integračné nástroje, ktoré vyplývajú z koncepčného, právneho a inštitucionálneho rámca trvalo udržateľného rozvoja.
Implementácia projektu ESSP v rámcoch horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj bude na základe využitia
integračných nástrojov vykonávaná v týchto fázach programového cyklu:
a) implementácia,
b) monitorovanie a hodnotenie,
c) podpora a trvalý rozvoj.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
Plánovaná
Rok
jednotka hodnota
hodnota
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online

počet

0,0000

2011

C / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske
komunity? Ak áno, špecifikujte ako.

14,0000

X áno

2015

nie

Marginalizované rómske komunity sú jednou z najohrozovanejších skupín obyvateľstva, ktoré trpia vysokou mierou
deprivácie a sociálnej exklúzie, ktorá sa prejavuje ekonomickým vylúčením, eventuálne kombináciou viacerých foriem
vylúčenia. Prostredníctvom budovania kontaktných centier a integrovaných obslužných miest bude poskytovaný
pružnejší prístup k službám VS a teda aj SP pre všetky skupiny obyvateľstva vrátane MRK. Možnosť využitia kontaktných
centier a IOM v kontexte komplexného prístupu bude podporená aj odbornou pomocou pre MRK prostredníctvom
Operačného programu vzdelávania, čím sa dosiahne posilnenie synergického efektu komplexného prístupu. Žiadny
občan nebude bokom a všetci občania (teda aj MRK) budú môcť využívať elektronické služby implementované v rámci
projektu ESSP, ktoré budú súčasťou jednotného elektronického systému verejnej správy v SR.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
Plánovaná
Rok
jednotka hodnota
hodnota
výsledok Počet obcí s osídlením MRK,
ktoré využívajú výsledky
projektu

počet

0,0000

2011

D / Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno,
špecifikujte ako.

10,0000

X áno

2015

nie

Cieľom princípu rovnosti príležitosti je zaistiť rovnaké zaobchádzanie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho
národnosť, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo, vieru, postihnutie alebo vek. Projekt ESSP sleduje cieľ
zabezpečenia dostupnosti používateľských rozhraní poskytovaných elektronických služieb na zariadeniach pripojených k
Internetu aj z hľadiska ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov tak, aby im bola umožnená samostatná interaktívna
komunikácia s IS VS priamo alebo pomocou asistenčných technológií. Projekt ESSP bude mať priamy, aj nepriamy vplyv
na sociálnu inklúziu a zvýšenie kvality života všetkých rizikových skupín. Má zásadný celospoločenský význam, týka sa
prakticky každého občana a jeho cieľom je vytvorenie komplexného, transparentne fungujúceho systému poskytujúceho
všetky požadované služby občanom on-line na akceptovateľnej kvalitatívnej úrovni.
Typ
Názov
Merná Východisková
Rok
Plánovaná
Rok
jednotka hodnota
hodnota
výsledok Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online
Odoslaná:

16.02.2012

počet

0,0000

2011

14,0000

2015
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Typ

Názov

výsledok Počet zavedených
elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a
ďalšie znevýhodnené skupiny

Merná Východisková
jednotka hodnota
počet

Rok
0,0000

2011

Plánovaná
hodnota

Rok
9,0000

2015

16. Zoznam povinných príloh z žiadosti o NFP
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov prílohy
Podrobný opis projektu
Rozpočet projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov
Elektronická verzia žiadosti o NFP, podrobného opisu projektu (vrátane rozpočtu projektu v zmysle prílohy č.
3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov) a nákladovo-výnosovej analýzy projektu na elektronickom
nosiči.
Kópia protokolu o vyhodnotení Návrhu koncepcie rozvoja IS
Návrh nového štandardu (ak relevantné)
Vyhlásenie o zhode s použitými štandardami
Technická dokumentácia (popis technického riešenia projektu)
Nákladovo-výnosová analýza
Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu
podpísané štatutárom žiadateľa s uvedenou sumou (vyčlenenou na prevádzku) a účelom použitia

Odoslaná:

16.02.2012
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17. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal
nenávratnú finančnú pomoc,
- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a
skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák.
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného
operačného programu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):
Ing.
Ľuboš
Lopatka

, PhD.

Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

Miesto podpisu:
Dátum podpisu:

Odoslaná:

Bratislava
16.02.2012

16.02.2012
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18. Špecifické polia
Skupina polí
Názov pola

Odoslaná:

16.02.2012

Hodnota pola
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