Často kladené otázky k výzve LDI01 (FAQ)

1. Otázka: V nadväznosti na podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o projekt MIESTNY
ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV (SK - MIESTNY ROZVOJ) Nórske granty
2014 – 2021, Vás prosím o usmernenie, či je oprávneným žiadateľom o projektový grant
mesto/obec XY, ktoré sa nachádza v Banskobystrickom/Prešovskom/Košickom kraji a je
zaradené v Atlase Rómskych komunít, nie je však v zozname najmenej rozvinutých okresov.
Odpoveď: Mesto/obec XY, keďže sa nenachádza v aktuálnom zozname najmenej rozvinutých
okresov, nie je oprávneným žiadateľom výzvy LDI01.
2. Otázka: V zmysle výzvy sú jedným z oprávnených partnerov: MVO (mimovládna organizácia)
alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s deťmi a
mládežou. Organizácia aktuálne prevádzkuje mimoškolský klub v inom okrese ako sú
najmenej rozvinuté okresy, v ktorom sa realizuje mimoškolský vzdelávací program pre žiakov
II.st. ZŠ (základná škola). V rámci výzvy by sme chceli figurovať ako partner samosprávy, ktorá
by bola žiadateľom o grant s tým, že my budeme zodpovední za časť vzdelávacieho obsahu v
multifunkčnom centre. Môžeme byt z pohľadu výzvy oprávneným partnerom projektu?
Odpoveď: Vzhľadom na to, že ste MVO a podľa toho, čo uvádzate, že prevádzkujete
mimoškolský klub, v ktorom sa realizuje mimoškolský vzdelávací program pre žiakov II.st. ZŠ.,
ste považovaní za centrum pracujúce s deťmi a mládežou, a teda spĺňate podmienku povinného
oprávneného partnera.
3. Otázka: Podľa výzvy žiadateľom môže byť obec, Banskobystrický, Košický, Prešovský
samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, obce nachádzajúce sa
v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, orgány štátnej
správy. Ak dobre rozumiem občianske združenie môže byť len partner, existuje nijaká
výnimka, podľa ktorej môže predložiť žiadosť o projekt aj občianske združenie?
Odpoveď: Nie, výnimka neexistuje, žiadosť podaná občianskym združením bude vyradené pre
nesplnenie podmienky oprávnenosti žiadateľa.

4. Otázka: Prosím o presné definovanie oprávneného partnera: Centrum pracujúce s deťmi a
mládežou – môžu to byť občianske združenie a/alebo neziskové organizácie, ktoré
VYTVÁRAJÚ AKTIVITY pre deti a mládež, čiže nie sú CENTRÁ v pravom zmysle slova ako
centrum voľného času?

Odpoveď: Na základe výzvy povinným oprávneným partnerom môže byť subjekt založený ako
právnická osoba v SR MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum1 alebo
centrum pracujúce s deťmi a mládežou.
Podľa výzvy LDI01 na strane 1 sa centrom pre mládež rozumie akákoľvek inštitúcia (školy,
školské zariadenia, strediská voľného času, športové kluby, knižnice, zdravotnícke strediská a
dokonca aj menej inštitucionalizované typy centier), ktorá pracuje s deťmi a mládežou.
5. Otázka: Čo znamená "vlastný rozpočet partnerov"? Znamená to, že všetky oprávnené
financie na partnerove aktivity sú mú dodané pred realizáciou? Fyzicky na účet partnera
alebo majú v rámci partnerstva prebiehať spôsobom refundácie?
Odpoveď: Vo výzve je uvedené, že vo fungujúcom partnerstve má partner svoj vlastný rozpočet
a aktivity, za realizáciu ktorých je zodpovedný. Vy ako žiadateľ máte možnosť sa rozhodnúť, či
budete partnerovi vyplácať projektový grant formou refundácie alebo zálohovými platbami. V
žiadosti o projekt je potrebné tieto informácie vyplniť v časti 4.2. – Financing and status.
6. Otázka: Chceme vytvoriť 2 centrá pri svojich ZŠ s vysokou koncentráciou detí z MRK
(marginalizovaná rómska komunita), naplánovať množstvo rôznych aktivít, centrá budú
súčasťou vytvorenej siete, mesto bude garantom udržateľnosti týchto centier. Súčasťou
projektu by bolo aj vytvorenie samotných priestorov centier z nevyužívajúcich priestorov škôl
(samostatné pavilóny s vlastným vchodom). Sú oprávnené finančné prostriedky v rámci
podpory infraštruktúry aj na rekonštrukcie športoviska – vytvorenie športového ihriska, ak
súčasťou aktivít sú aj športové aktivity?
Odpoveď: Vo výzve je uvedené, že náklady na infraštruktúru (investičné opatrenia) sú
oprávnené do výšky 70 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Na účely Programu je
infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek činnosť, ktorá vyžaduje
stavebné povolenie/ohlasovaciu povinnosť alebo kúpa nehnuteľností (budovy, stavby alebo
pozemok). V prípade, že prístup na športové ihriská bude cenovo dostupný, bezplatný
a inkluzívny pre deti a mládež, náklady na rekonštrukciu športového ihriska sú pri splnení
ďalších povinných podmienok uvedených vo výzve oprávnenými nákladmi.
7. Otázka: Musí mať multifunkčné centrum právnu subjektivitu?
Odpoveď: Multifunkčné centrum pre mládež je definované ako ucelená štruktúra/sieť centier
pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do projektu. Právna subjektivita multifunkčného
centra nie je vo výzve vyžadovaná, ani nejakým spôsobom zvýhodňovaná.
8. Otázka: Je podmienkou oprávnenosti zamestnanie min. 2 pracovníkov spolupracujúcich s
centrom?

1

Komunitné centrum zriadené na základe zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odpoveď: Jednou z podmienok výzvy je povinná spolupráca multifunkčného centra pre mládež
s najmenej 2 terénnymi sociálnymi pracovníkmi a/alebo rómskymi mediátormi. Spôsob
spolupráce nie je zadefinovaný, a teda zamestnanie môže a nemusí byť jeden zo spôsobov.
9. Otázka: Obec má, podľa výzvy, deklarovať partnerstvo, resp. spoluprácu s inými právnickými
osobami (napr. MŠ (materská škola) a ZŠ zo susednej obce, alebo inou samosprávou, atď.)
formou vyhlásenia o partnerstve a pod., pričom maximálny počet partnerov je 4. Znamená to,
že do tohto počtu sa počíta aj partner z donorskej krajiny (Nórske kráľovstvo)?
Odpoveď: Áno, do tohto počtu sa započítava aj partner z Nórska.
10. Otázka : V prípade, že bude mať obec 2 partnerov zo SR (MŠ, ZŠ a inú samosprávu) je možné,
aby sa časť nákladov hradila na úpravu priestorov (stavebné úpravy) u partnera/ov?
Odpoveď: Áno, v prípade, že náklady spĺňajú základné podmienky oprávnenosti výdavkov
uvedené v Príručke pre príjemcu a projektového partnera. Partner môže byť do projektu
finančne zapojený, mať svoj vlastný rozpočet a aktivity, za realizáciu ktorých je zodpovedný.
11. Otázka: Na aké dlhé obdobie môžeme rátať s oprávnenosťou výdavkov na mzdy pre
zamestnanca? Platí to pre obdobie tých 18 mesiacov, kedy je možné prevádzkové náklady
centra hradiť z projektu alebo môžeme rátať aj následne s obdobím udržateľnosti, alebo ako
to funguje pri takomto projekte?
Odpoveď: Program pokrýva prevádzkové náklady multifunkčného centra pre mládež najviac
18 mesiacov (to platí aj pre mzdové náklady súvisiace s prevádzkou multifunkčného centra pre
mládež) v prípade, že spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov. Ďalších 12 mesiacov musí
centrum „ bežať“ z Vašich vlastných zdrojov, teda aj mzdové náklady súvisiace s prevádzkou
musíte hradiť z vlastného rozpočtu. Počas obdobia udržateľnosti, ktorá trvá štandardne 3 roky
(v prípade, že v rámci projektu došlo k investíciám do pozemkov alebo nehnuteľností, tak je to
5 rokov) prevádzkové náklady multifunkčného centra pokrýva prijímateľ z vlastných zdrojov.
12. Otázka: Ak som správne pochopila príručku, časť venovanú rozpočtu, keď chceme žiadať o
väčší grant ako 500 000 €, maximálny počet položiek rozpočtu je 100 a z neho musí byť 70 %
investičných aktivít a 30 % neinvestičných. K žiadosti teda nie je nutné prikladať špeciálne
rozpočet k stavebnej dokumentácii (keďže to bude isto oveľa viac ako 100 položiek rozpočtu)
a treba ho zahrnúť do veľkej rozpočtovej skupiny s pomenovaním napr. stavebná časť, alebo
stavebné práce?
Odpoveď: Áno, ak budete žiadať o viac než 500 000 €, počet položiek v rozpočte môže byť
maximálne 100. Investičné výdavky nesmú prekročiť 70 % z celkových oprávnených výdavkov,
zvyšných minimálne 30 % výdavkov budú neinvestičného charakteru. K žiadosti nie je potrebné
prikladať špeciálny rozpočet pre stavbu ako povinnú prílohu, ale v rámci rozpočtu je potrebné
vytvoriť samostatnú položku – stavebné práce. V prípade, že budete mať viacero stavieb,
uveďte zvlášť položku pre každú stavbu samostatne.

13. Otázka: Môžu byť partneri do projektu zapojení aj spôsobom, že budú mať rozpočtované
výdavky na aktivity, ktoré budú realizovať? Ak áno, v akej výške sa vyžaduje spolufinancovanie
od partnerov, ktorí sú mimovládnymi organizáciami?
Odpoveď: Spolufinancovanie sa určuje podľa žiadateľa, keďže oprávneným žiadateľom výzvy
je subjekt verejnej správy spolufinancovanie sa od partnera (aj v prípade, že partner je
mimovládna organizácia) nepožaduje.
14. Otázka: Vo výzve je uvedené, že pre subjekty verejnej správy sa spolufinancovanie
nevyžaduje. Vzťahuje sa na to aj obce/mestá? Ak nie, v akej výške je potrebné
spolufinancovanie žiadateľa, ktorý je obcou/mestom?
Odpoveď: Obce/mestá sú súčasťou verejnej správy, spolufinancovanie subjektov verejnej
správy sa nevyžaduje.
15. Otázka: Keď je pre projekt podmienka mať zapojených terénnych sociálnych pracovníkov,
resp. rómskych mediátorov, je ich taktiež nutné zamestnať na plný pracovný úväzok? Dá sa
takáto mzda refundovať (čerpá sa na ňu časť grantu)? Je možné zamestnať terénnych
sociálnych pracovníkov, ktorí sú už zapojení do iného projektu terénnej sociálnej práci? Nie je
problém s nejakých vykazovaním dochádzky, resp. nie je nejaká skrytá podmienka byť výlučne
na jednom projekte?
Odpoveď: Jednou z podmienok výzvy je povinná spolupráca multifunkčného centra pre mládež
s najmenej 2 terénnymi sociálnymi pracovníkmi a/alebo rómskymi mediátormi. Výdavok na
mzdu týmto pracovníkom je oprávnenými výdavkom v prípade, že spĺňa základné podmienky
oprávnenosti. Spôsob spolupráce terénnych spolupracovníkov/rómskych mediátorov s
multifunkčným centrom nie je zadefinovaný, a teda zamestnanie môže a nemusí byť jeden zo
spôsobov spolupráce. Je možné zamestnať aj pracovníkov, ktorí už pracujú na inom projekte,
je treba však dôsledne oddeliť a vykazovať ich činnosť (pracovné výkazy, počet odpracovaných
hodín..)
16. Otázka: Je možné realizovať projekt v budove (vo vlastníctve žiadateľa), ktorej časť je a aj v
budúcnosti bude využívaná na iné účely? Keďže sa rekonštrukcia tejto budovy z praktických
dôvodov nedá rozdeliť, dá sa však oddeliť v rozpočte a skontrolovať - žiadateľ bude financovať
časť použitú na rekonštrukciu časti netýkajúcej sa projektu z vlastných zdrojov.
Odpoveď: Áno, je možné realizovať takýto projekt. Ako aj uvádzate, treba dôsledne a
jednoznačne oddeliť náklady na rekonštrukciu súvisiace s projektom od ostatných nákladov.
Tiež upozorňujeme na skutočnosť, že náklady na rekonštrukciu nesmú prekročiť 70 % z
celkových oprávnených nákladov na projekt.

17. Otázka: Je možné realizovať projekt v budove, ktorej je žiadateľ spoluvlastníkom? V tomto
prípade ide o budovu, ktorá je v spoluvlastníctve mesta a štátu (50:50). Prostriedky z projektu
nebudú použité na jej rekonštrukciu, len na vnútorné vybavenie.
Odpoveď : Áno, je možné realizovať projekt aj v takejto budove, pokiaľ s tým spoluvlastník
súhlasí.
18. Otázka: Môžu byť spolupracujúcou organizáciou v projekte okrem organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa aj iné mimovládne organizácie v meste? Je ich počet
limitovaný?
Odpoveď: Počet spolupracujúcich organizácií nie je obmedzený. Spolupracujúcou organizáciou
môže byť akákoľvek organizácia. Treba si uvedomiť, že spolupracujúce organizácie na rozdiel
od partnerov nemajú určený rozpočet v projekte a nečerpajú z projektového grantu.
Osobitným prípadom sú subjekty zriadené žiadateľom alebo jeho partnerom ako ich rozpočtové
alebo príspevkové organizácie alebo v podobnom vzťahu, ktorým môže zriaďovateľ poskytnúť
finančné prostriedky ako napríklad regranting vo forme subvencií/dotácií alebo iných
prevodov.

