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ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
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Názov projektu:

Žiadateľ:
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Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace):

Umiestnenie projektu (NUTS III):
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	Úvod


Názov projektu


Umiestnenie projektu

Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí

Špecifické ciele (výsledky projektu)

Žiadateľ uvedie ciele, ktorými budú naplnené jednotlivé ukazovatele.

Ciele projektu:

Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok špecifických cieľov projektu pre prijímateľa, resp. cieľové skupiny/užívateľov po skončení projektu.

Žiadateľ

Všeobecné informácie o žiadateľovi:
Názov žiadateľa:
Právna forma:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo žiadateľa:

Partner/i

V prípade ak sa na projekte spolupodieľajú partneri, žiadateľ uvedie zvlášť údaje za každého partnera.

Všeobecné informácie o partnerovi:
Názov partnera:
Právna forma:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo partnera:


Účelnosť navrhovaného projektu

popis súčasnej situácie


Predpokladaná situácia v budúcnosti

Očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu
Typ
Názov ukazovateľa
Merná Jednotka
Východisko
Plán



Hodnota
Rok
Hodnota
Rok
Výsledok



























Dopad




























využitie výstupov a výsledkov projektu

Žiadateľ uvedie prínos výsledku projektu pre rozvoj kultúry v SR v porovnaní s východiskovým stavom 

Prínos realizácie projektu

prínos k napĺňaniu cieľov OpIS (globálny cieľ OPIS a ŠpecifickÝ cieľ PO2) 


prínos k Stratégii rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnove ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry


Prínos k zachovaniu kultúrneho dedičstva


	Navrhované riešenie


Základné predpoklady

Žiadateľ uvedie všetky kľúčové predpoklady realizovateľnosti projektu, dosiahnutia naplánovaných výsledkov a dopadov, a to najmä: 
	Legislatívne predpoklady realizovateľnosti projektu a používania jeho výsledkov

Technologické predpoklady realizácie projektu 
Organizačné a procesné predpoklady riadenia a financovania projektu
Ekonomické a finančné predpoklady realizácie projektu

Žiadateľ  je povinný zdigitalizovaný obsah poskytnúť pre  dlhodobú archiváciu v digitálnom archíve vytvorenom prostredníctvom národného projektu Centrálny dátový archív a pre sprístupnenie v požadovanej miere na portáli vytvorenom v rámci projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra.
 
Navrhované aktivity projektu

Popis hlavných aktivít projektu

Žiadateľ okrem popisu hlavných aktivít rámcovo uvedie aj kritériá na výber objektov na digitalizáciu a kritériá výberu zdigitalizovaných objektov (digitalizovaného obsahu  na sprístupnenie s ohľadom na ich „atraktívnosť“ pre  potreby vzdelávania cestovného ruchu, záujmu verejnosti apod.)

Popis podporných aktivít projektu
riadenie projektu (napr. projektový manažér, koordinátor projektu, finančný manažér, manažér publicity a monitoringu,  manažér pre VO, príprava žiadostí o NFP apod.). Žiadateľ popíše jednotlivé aktivity spolu s hodinovou náročnosťou a priamou väzbou na položky rozpočtu jednotlivých pozícií
	publicita a informovanosť (napr. výdavky na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu a pod.). Žiadateľ popíše jednotlivé aktivity, materiálnu a personálnu náročnosť na aktivitu s  priamou väzbou na položky rozpočtu jednotlivých pozícií


väzba hlavných aktivít projektu na merateľné ukazovatele výsledku


Špecifické ciele projektu
Aktivita
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku Uvádza sa príslušný merateľný ukazovateľ výsledku. V prípade, že daný výsledok projektu je napĺňaný realizáciou viacerých aktivít, ukazovateľ výsledku sa uvádza ku všetkým príslušným aktivitám, prostredníctvom čoho bude sledovaný príspevok jednotlivých aktivít projektu k výsledkom projektu.
Merná jednotka
Počet jednotiek



























	spôsob realizácie projektu


Skoordinovanie projektu s inými projektmi informatizácie pre rozvoj kultúry v SR (relevantné len pre projekty č NP7, NP8, NP9, NP10)

Dodržanie národných a medzinárodných štandardov pre budovanie infraštruktúry a digitalizácie kulturného dedičstva (vrátane schválených metodických manuálov MK SR)

Prínos výstupov navrhovaných aktivít k napĹŇaniu stanovených ukazovateľov

logická a časová previazanosŤ aktivít v rámci jednotlivých špecifických cieľov

Žiadateľ uvedie časový plán realizácie aktivít projektu (harmonogram) a presne špecifikuje trvanie (začiatok a koniec) realizácie aktivít projektu.

popis procesov súvisiacich so spracovaním výstupov z fyzickej digitalizácie (relevantné len pre projekty č NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP10)

	Rozpočet projektu

Náklady na realizáciu jednotlivých aktivít - komentár k rozpočtu

Žiadateľ uvedie komentár k rozpočtu, ktorý tvorí samostatnú prílohu žiadosti o NFP.
V prípade ak sa partner bude finančne podieľať na realizácií projektu, tak žiadateľ uvedie aj komentár k rozpočtu partnera/ov,  podľa partnerskej zmluvy uzavretej podľa  § 269 ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
V prípade rozsiahlych komentárov žiadateľ spracuje komentáre v samostatnom dokumente (vo formáte .rtf)

Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu

Žiadateľ uvedie komentár k analýze nákladov a prínosov, ktorá tvorí samostatnú prílohu žiadosti o NFP.

	Zabezpečenie realizácie aktivít


Profil žiadateľa / organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu

Počet zamestnancov žiadateľa k 31.12. roka predchádzajúceho roku podania žiadosti o NFP


Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere Zahŕňa zamestnancov na plný pracovný úväzok, na čiastočný pracovný úväzok a sezónnych zamestnancov. Počet zamestnancov sa vyjadruje v ročných pracovných jednotkách. T. J. každý, kto počas celeho referenčneho roka pracoval na Plný pracovný úvazok  sa považuje za jednu jednotku. Tí, ktorí pracovali na čiastočný pracovný úväzok, sezónni zamestnanci a tí, ktorí nepracovali celý rok, sa považujú za časti jednej jednotky. 
Podiel žien na celkovom počte zamestnancov



Počet zamestnancov k 31.12. roka predchádzajúceho roku podania žiadosti o NFP subjektov v pôsobnosti žiadateľa

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere
Podiel žien na celkovom počte zamestnancov 



Prehľad získanej pomoci za posledné 3 roky

Rok
Názov projektu / druh pomoci
Poskytovateľ
Suma NFP (EUR)














Profil partnera / partnerov

Počet zamestnancov k 31.12. roka predchádzajúceho roku podania žiadosti o NFP subjektov v pôsobnosti partnera

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere
Podiel žien na celkovom počte zamestnancov 



Prehľad získanej pomoci za posledné 3 roky

Rok
Názov projektu / druh pomoci
Poskytovateľ
Suma NFP (EUR)














SPôsob zapojenia partnerov do prípravy a realizácie projektu, Prínos Partnerov pre projekt

Žiadateľ opíše metodiku výberu partnerov s odôvodním výberu konkrétnych partnerov.
Žiadateľ opíše v čom je prínos partnera, spôsob jeho zapojenia do prípravy a realizácie projektu (na ktorých aktivitách s  priamou väzbou na položky rozpočtu bude partner žiadateľa v projekte participovať)  a ako partner prispeje k naplneniu ukazovateľov projektu. 
V zmysle organizačných a procesných predpokladov riadenia a financovania projektu predloží žiadateľ partnerskú zmluvu uzavretú podľa  § 269 ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej obsahom bude aj rozpočet partnera, v prípade, že sa partner bude finančne podieľať na realizácii projektu.

Personálne zabezpečenie

Personálne zabezpečenie riadenia projektu 
Por. Číslo
Meno
Organizácia
Funkcia v organizácii 
Zaradenie v projekte
Zabezpečované aktivity 
Počet dní na projekte
1






2






3






4






n







Riadenie projektu sa vykonáva v súlade s Metodickým manuálom pre zabezpečenie projektového manažmentu. Súčasťou riadenia projektu musí byť aj Odborný garant, ktorého odbornosť žiadateľ preukáže životopisom, ktorý bude tvoriť prílohu ŽoNFP.

Personálne zabezpečenie odborných aktivít projektu
Por. Číslo
Meno
Organizácia
Funkcia v organizácii 
Zaradenie v projekte
Zabezpečované aktivity 
Počet dní na projekte
1






2






3






4






n







Žiadateľ preukáže odbornosť interných zamestnancov prostredníctvom  životopisov, ktoré budú tvoriť prílohu ŽoNFP, v prípade externých zamestnancov žiadateľ uvedie funkciu na projekte a požadovanú odbornosť. 

Žiadateľ popíše: 
	organizačné a procesné podmienky riadenia projektu.


Technické zabezpečenie

Žiadateľ popíše existujúce technické vybavenie a predpokladané technické zabezpečenie vytvorené v rámci projektu.




Plán zadávania zákaziek tretím subjektom

P.č.
Druh zákazky Práce, služby, tovar
Postup obstarávania/ zadania Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie ....
Pokryté aktivity Vložiť poradové číslo aktivity
Termín začatia obstarávania
Hodnota zákazky
% z celkových nákladov projektu
1






2






n






Celkovo




	Udržateľnosť projektu


Žiadateľ uvedie akým spôsobom zabezpečí udržateľnosť projektu, a to najmä:
	organizačné zabezpečenie prevádzky zo strany žiadateľa po skončení realizácie projektu,

udržateľnosť financovania prevádzky počas celej životnosti projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie, vyčísli ročné náklady spojené s prevádzkou (personálne, energií a pod.)
opatrenia na elimináciu možných rizík vrátane nedosiahnutia cieľových hodnôt ukazovateľov,


Výsledky finančnej analýzy projektu resp. analýzy nákladov a prínosov 


Personálne zabezpečenie (interní zamestnanci)

Ukazovateľ
jednotka
2015
2016
...
2020
Počet interných zamestnancov
osoba






Analýza rizík

Žiadateľ popíše riziká, ktoré sa v projekte môžu vyskytnúť, stanoví nástroje a spôsob ich eliminácie a popíše opatrenia, ktoré povedú k odstráneniu rizík, ak by nastali. 


