
MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Monitorované obdobie: 27.6.2018 - 31.12.2018Typ monitorovacej správy: Výročná Poradové číslo monitorovacej správy: 1

Základné údaje o projekte1.
Kód ITMS2014+: 310011L379Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych

odpadov v Mikroregióne Branč

Partneri:Prijímateľ: 36092142 (IČO) - Mikroregion Branč - združenie obcí

Riadiaci orgán: RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia

Kód výzvy/vyzvania: OPKZP-PO1-SC111-2017-23Názov fondu: Kohézny fond
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Začlenenie do programovej štruktúry

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

6 - 06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

6.8 - 6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených
požiadaviek

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
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Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj Myjava Chvojnica1. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Častkov2. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Hlboké3. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Koválov4. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Podbranč5. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Rovensko6. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Smrdáky7. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Sobotište8. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Senica Šajdíkove Humence9. LDR - menej rozvinuté regióny

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP2.B
Nezaevidované
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Príspevok k horizontálnym princípom3.
Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Zatiaľ nerelevantné

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Zatiaľ nerelevantné

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

prostredníctvom obstarania kompostérov

P0558 - Počet zariadení na predchádzanie
vzniku odpadu

UR Áno počet 1 975 0,00000Nie 0 0,0000

Aktivita 214L37900001 - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov bola začatá nadobudnutím účinnosti
zmluvy uzavretej s dodávateľom dňa 25.9.2018. Realizácia aktivít projektu nebola ukončená z dôvodu preťaženosti výrobných kapacít dodávateľov kompostérov. Ukončenie sa
predpokladá vo februári 2019, kedy môže reálne dôjsť k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu.

Poznámky k aktivite Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom
obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

prostredníctvom obstarania kompostérov

P0708 - Zvýšená kapacita zariadení na
predchádzanie vzniku odpadov

UR Nie m3 1 783,425 0,00000Nie 0 0,0000

Aktivita 214L37900001 - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov bola začatá nadobudnutím účinnosti
zmluvy uzavretej s dodávateľom dňa 25.9.2018. Realizácia aktivít projektu nebola ukončená z dôvodu preťaženosti výrobných kapacít dodávateľov kompostérov. Ukončenie sa
predpokladá vo februári 2019, kedy môže reálne dôjsť k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu.

Poznámky k aktivite Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom
obstarania kompostérov

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

P0558 - Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu UR Áno počet 1 975 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0558 Merateľný ukazovateľ má byť naplnený ku dňu ukončenia realizácie projketu. V monitorovacom období nebol tento merateľný ukazovateľ naplnený.

P0708 - Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov UR Nie m3 1 783,425 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0708 Merateľný ukazovateľ má byť naplnený ku dňu ukončenia realizácie projketu. V monitorovacom období nebol tento merateľný ukazovateľ naplnený.
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Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

9.2018 9.2018 2.2019 207 000,00 0,00 207 000,00 0,00

Spolu: 207 000,00 0,00 207 000,00 0,00

Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: 0,00 €Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: 0,00 €
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Iné peňažné príjmy projektu8.
Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

9.A  Iné údaje o cieľovej skupine
Nevzťahuje sa

9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie10.
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

12:38
7 z 9

14.01.2019,
Monitorovacia správa projektu



Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Prijímateľ identifikoval riziko nedodania kompostérov v lehote stanovenej zmluvou o poskytnutí NFP na základe písomného stanoviska dodávateľa, preto požiadal poskytovateľa o posunutie lehoty ukončenia projektu na 2/2019, v čom mu
bolo vyhovené.

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie

Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP umiestnením informačného plagátu vo formáte A3 na mieste viditeľnom pre verejnosť v sídle prijímateľa a na webovom sídle prijímateľa.

12. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Ing. Miloš Čobrda Hlboké 114, 90631 Hlboké starosta@obechlboke.sk 0911894533

36092142Identifikátor (IČO):MIKROREGION BRANČ - ZDRUŽENIE OBCÍSubjekt:
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13. Poznámky
Nezaevidované

Poradové číslo Názov prílohy

1 Publicita - PrintScrn

2 Publicita - plagát

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Čestné vyhlásenie15.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................ .......................................................... Ing. Miloš Čobrda 36092142 (IČO) - Mikroregion Branč - združenie
obcí

................................................................................
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