
Otázky a odpovede z informačného seminára k predkladaniu žiadosti zo dňa 25.05.2022 

k Výzve pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku 

Muránska planina  

 

1. Ako budú pri posudzovaní predložených žiadostí hodnotené pracovné miesta, ktoré už 

boli vytvorené pred realizáciou projektu? Budú hodnotené ako nové pracovné miesta?  

Nie, takéto miesta nebudú predmetom hodnotenia, pretože ich nie je možné považovať za 

novovytvorené pracovné miesta. Nebudú ohodnotené bodovo, ale je možné ich zaradiť do 

personálnych nákladov projektu (časť tabuľky F1 Prílohy č. 3 Výzvy Rozpočet projektu) ako 

oprávnené náklady projektu.  

 

2. V rámci procesu posudzovania predložených žiadostí môžu byť schválené aj projekty, kde 

budú niektoré aktivity posúdené ako neoprávnené?   

Áno, ale dôjde k zníženiu plánovaného rozpočtu o rozpočet tých aktivít, ktoré budú 

vyhodnotené ako neoprávnené. 

 

3. Je k dispozícii dostupná databáza dodávateľov FSC/PEFC dreva?  

V súvislosti s dodávateľmi FCS/PEFC Vám dávame do pozornosti nasledujúce linky:  

 

Forest Stewardship Council - FSC  

https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search 

The Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC 

Držitelia PEFC certifikátu C-o-C 

4. Je možné zverejniť vzorový formulár k Prílohe č. 9 – Vyjadrenie príslušnej správy NP 

k rozsahu vplyvov projektu na územia NATURA 2000?  

Uvedený formulár bude zverejnený ako Príloha č. 9 - Vzor - Vyjadrenie príslušnej správy NP k 

rozsahu vplyvov projektu  na územia NATURA 2000 na webovom sídle vykonávateľa.  

 

5. Je možné zverejniť na webovej stránke Vykonávateľa v editovateľnej podobe dokument 

– Príručka pre žiadateľa? Najmä pre uľahčenie vypĺňania kontrolných zoznamov 

k princípu „Do no significant harm“ a vypĺňaniu Prílohy č. 1 Test štátnej pomoci. 

Áno uvedený dokument je v požadovanom formáte zverejnený na webovej stránke 

https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/ ako súčasť Príručky pre žiadateľa žiadateľa, 

ktorá je zverejnená aj v editovateľnom súbore (vo formáte Word).  

 

https://fsc.org/en/fsc-public-certificate-search
https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c
https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/


9.  Vo formulári dokumentu – Príloha č. 3 Výzvy rozpočet projektu je uvedený v hárku 1 

prepočet dennej hodinovej sadzby cez počet človeko-dní za celé trvanie projektu. Správne 

má byť uvedený počet človeko-hodín za celé trvanie projektu. Rovnako tento formulár 

obsahuje chybný vzorec v súhrnnom rozpočte, kedy z hárku F1 neprepisuje priamo do 

súhrnného rozpočtu. Prosíme dané nezrovnalosti opraviť.  

Uvedené nezrovnalosti sú opravené v novo zverejnenom formulári – Príloha č. 3 Výzvy 

rozpočet projektu.  

 

 

 


