ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SR

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Názov projektu
Žiadateľ
Sektor

„Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Tvrdošín Medvedzie č.súp. 138,139
Mesto Tvrdošín
sektor verejnej správy

Operačný program

Regionálny operačný program

Prioritná os

1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie

1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Kód výzvy

ROP-1.1-2008/01

Celkové výdavky projektu (SKK)

22 871 582,21 SKK

Požadovaná výška NFP (SKK)

21 728 003,09 SKK

Názov lokálnej stratégie komplexného
prístupu1
Názov integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí2
Kód ITMS3

Lokálna stratégia lokálna stratégia komplexného prístupu predstavuje komplexný projekt zameraný na riešenie problémov
marginalizovaných rómskych komunít, ktorý pozostáva zo samotnej rozvojovej strednodobej stratégie a súboru
samostatných projektov, ktoré v stanovenej postupnosti a časovej následnosti simultánne riešia potreby rôznych oblastí
problematiky marginalizovaných rómskych komunít tak, aby tieto vzájomne tvorili ucelený synergický rozvojový celok.
2 Relevantné iba pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj.
3 Vyplní Riadiaci orgán pre ROP.
Pokyny Riadiaceho orgánu pre ROP k vyplneniu častí formuláru, ktoré sú uvedené modrou farbou žiadateľ
1
vymaže a do príslušného poľa vyplní svoje údaje!
1
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1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Mesto Tvrdošín
Sídlo
PSČ
Obec
027 44
Tvrdošín
Štát
Sektor
SR
verejný
súkromný
IČO
DIČ
2020573929
314 901
Internetová stránka
www.tvrdosin.sk

Ulica
Trojičné námestie
Právna forma
801
Platiteľ DPH
áno
nie

Štatutárny orgán žiadateľa4
Titul
Meno
Ing.
Ivan
Telefón (aj predvoľba)
043 / 532 2100

Číslo
185
IČ DPH

2.

3. Profil žiadateľa
Názov ŠKEČ
Všeobecná verejná správa
Kód ŠKEČ5
84.11.0

Priezvisko
Titul za menom
Šaško
E-mail
sekretariat@tvrdosin.sk, zastupca@tvrdosin.sk

Dátum vzniku organizácie
Obec zaloţená v zmysle zákna č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ školy

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním
ţiadosti o NFP
0-10 11-50 51-250 251-500
500-1000 viac ako 1000
Vedenie účtovníctva ku dňu podania ţiadosti o NFP

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
koncu posledného kalendárneho roku pred podaním
ţiadosti o NFP6
0-10 11-50 51-250 251-500
500-1000 viac ako 1000
jednoduché
podvojné

4.
Názov
****
Sídlo
PSČ

Ulica

Identifikácia organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu7

Obec

Číslo

Názov ŠKEČ
Kód ŠKEČ8

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním
ţiadosti o NFP
0-10 11-50 51-250 251-500
500-1000 viac ako 1000

**** Daná Materská škola Tvrdošín Medvedzie 138 nemá právnu subjektivitu.

V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu.
Výber z číselníka ŠKEČ (štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR
z 18.6.2007). Ak má ţiadateľ viac ŠKEČ uvedie ŠKEČ súvisiaci s predmetom projektu.
6 Relevantné iba v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis (nerelevantné pre ROP).
7 Relevantné iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje organizácia v pôsobnosti ţiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, fakulta univerzity a pod.).
8 Výber z číselníka ŠKEČ (štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR
z 18.6.2007). Ak má daná organizácia viac ŠKEČ uvedie ŠKEČ súvisiaci s predmetom projektu.
Pokyny Riadiaceho orgánu pre ROP k vyplneniu častí formuláru, ktoré sú uvedené modrou farbou žiadateľ
2
vymaže a do príslušného poľa vyplní svoje údaje!
4
5
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5. Kontaktná osoba pre projekt
Titul
Meno
Mgr.
Vlasta
Kontaktná adresa
PSČ
Obec
027 44
Tvrdošín
Štát
SR
Telefón (aj predvoľba)
043 / 532 2100

Priezvisko
Jančeková

Titul za menom

Ulica
Trojičné námestie
Funkcia9
Zástupkyňa primátora mesta Tvrdošín
E-mail
zastupca@tvrdosin.sk

6. Partner (-i) žiadateľa10
Bude ţiadateľ pri realizácii projektu vyuţívať inštitút partnerstva?
Partner 1 – Názov
Partner n – Názov

áno

Číslo
185

nie

Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci organizácie ţiadateľa, resp. subjektu v pôsobnosti
ţiadateľa. V prípade, ţe kontaktná osoba pre projekt nie je zamestnancom ţiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“.
10 V prípade existencie partnera je ţiadateľ povinný pouţiť pre identifikáciu partnera/ov tabuľky 1 aţ 3 pre kaţdého partnera
a uviesť ich v prílohe ţiadosti o NFP spolu s čestným vyhlásením partnera/-ov.
Pokyny Riadiaceho orgánu pre ROP k vyplneniu častí formuláru, ktoré sú uvedené modrou farbou žiadateľ
3
vymaže a do príslušného poľa vyplní svoje údaje!
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