
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VÝZVY

4.7.2019 - 9.12.2019Posudzované časové obdobie výzvy:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 302030 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Konkrétny cieľ: 302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia  pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

302030012 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia  pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

IROP-PO3-SC31-2019-49Kód výzvy:

Kód súvisiacej výzvy na predkladanie
PZ:

1
1.4.2021 10:00

 z 4Záverečná správa výzvy - IROP-PO3-SC31-2019-49



15Počet prijatých ŽoNFP:

0Počet ŽoNFP, pri ktorých došlo k zastaveniu konania o ŽoNFP:

1. Súhrnné informácie o ŽoNFP, ktoré boli
predmetom administratívneho overenia

0Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia príspevku vo fáze administratívneho overenia a bolo vydané
rozhodnutie o neschválení ŽoNFP:

15Počet ŽoNFP, pri ktorých bola využitá výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí:

15Celkový počet prijatých ŽoNFP:

Z toho zdroje EÚ:Celková výška NFP za prijaté ŽoNFP: 128 396 952,37 €

Výsledky administratívneho overenia:

15Celkový počet ŽoNFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia:

128 396 952,37 €Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia:

0Celkový počet ŽoNFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia:

0,00 €Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré nepostúpili do odborného hodnotenia:

Komentár

2. Súhrnné informácie o ŽoNFP, ktoré boli
predmetom odborného hodnotenia

15Počet ŽoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia:

2Počet ŽoNFP, pri ktorých došlo k zastaveniu konania o ŽoNFP:

2Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia a bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP:

Výsledky odborného hodnotenia:

11Počet ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu:

86 863 428,70 €Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli predmetom výberu:

4Počet ŽoNFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽoNFP:

41 533 523,67 €Celková výška NFP za ŽoNFP, ktoré nepostúpili do fázy výberu ŽoNFP:
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Komentár

Súhrnné informácie z výberu ŽoNFP3.
7Celkový počet schválených ŽoNFP:

Z toho zdroje EÚ:Celková výška NFP za schválené
ŽoNFP:

74 301 061,29 €

4Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po výbere ŽoNFP k neschváleniu:

1Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po výbere ŽoNFP k zastaveniu konania:

0Celkový počet ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá:

Komentár

4. Zoznam príloh
Generované prílohy

Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia1.

Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia2.

Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia3.

Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia4.

Zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania5.

Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá6.

Zoznam ŽoNFP, ktoré boli neschválené z dôvodu nedostatku alokácie v poradí, v akom boli neschválené7.

Zoznam ŽoNFP, ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP8.

Ďalšie prílohy
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Podpisová časť5.
Vypracovali

Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko Podpis

....................................... Ing. Bronislava Dusíková .................................................................

Schválili

Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko Podpis

....................................... Mgr. Tibor Bohó .................................................................
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Posudzované časové
obdobie výzvy:

4.7.2019 - 9.12.2019Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49 Názov výzvy: Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po
kreatívnej tvorbe (emerging talents)

Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia

Zoznam neobsahuje žiadne položky

01.04.2021, 10:00
Prílohy Záverečnej správy výzvy: Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia 1 z 10




















