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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Monitorované obdobie: 16.8.2018 - 1.1.2019Typ monitorovacej správy: Výročná Poradové číslo monitorovacej správy:

Základné údaje o projekte1.
Kód ITMS2014+: 312061K879Názov projektu: Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou

Partneri:Prijímateľ: 00691313 (IČO) - Obec Turňa nad Bodvou

Sprostredkovateľský orgán: SORO_OPLZ_MVSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SRRiadiaci orgán: RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Kód výzvy/vyzvania: OPLZ-PO6-SC613-2016-2Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
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Začlenenie do programovej štruktúry

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

312060 - 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

312060031 - 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

9.2 - 9b - Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

312060031 - 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Košice - okolie Turňa nad Bodvou1. 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:

Realizáciou projektu bude naplnený celkový cieľ projektu, t.j. zriadenie plne funkčného a kompletne vybaveného komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou za účelom integrácie občanov z MRK a zo sociálne vylúčených skupín obyvateľstva
do spoločnosti. V sledovanom monitorovanom období prebiehala príprava verejných obstarávaní, ktoré v monitorovanom období neboli ukončené.
Hlavnými opatreniami a aktivitami pre podporu udržateľného rozvoja je: 
- Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.
 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Konkrétne výsledky na dosiahnutie udržateľného rozvoja nie je možné preukázat. V monitorovanom období nebola stavebná realizácia fyzicky začatá, pretože neboli ukončené verejné obstarávania. Zabezpečenie povinnej publicity projektu,
ktorá vyplýva zo zmluvy o NFP taktiež prispeje k udržateľnému rozvoju. Publicita projektu bude v monitorovanom období realizovaná v zmysle platného Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF, aplikovaním
pravidiel a postupov uvedených v ňom. Na webovej stránke obce bola zverejnená informácia o realizovaní projektu. 

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Aktivtiy prijaté na podporu rovnosti mužov a žien v sledovanom monitorovacom období boli uplatňované prostredníctvom opatrení, ktoré zabraňovali uprednostňovaniu niektorého z pohlaví. Obidve pohlavia majú rovnakú možnosť zapojiť sa
do procesov verejného obstarávania.
Výsledky projektu budú môcť muži a ženy využívať rovnako, žiadne pohlavie nebude mať uprednostnený prístup k týmto výsledkom. 

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

V rámci novostavby KC a následne poskytovania služieb bude dochádzať k realizácii aktivít zameraných na aktivizáciu marginalizovaných komunít k riešeniu ich problémov; ovplyvňovaniu sociálnych zmien vytváraním a zlepšovaním vzťahov
medzi príslušníkmi marginalizovaných komunít a komunitou celej obce; realizácii aktivít smerujúcich k vyvolaniu a podporovaniu zmien v rámci miestnej komunity; realizácii spoločných sociálnych aktivít pre marginalizované komunity a
komunitu celej obce a organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre marginalizované komunity. Všetky tieto aktivity budú nápomocné sociálnemu začleneniu obyvateľov MRK a budú predchádzať ich diskriminácii. 

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

Opatrenia na podporu rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, ktoré sa aplikujú v tomto projekte sú v súlade s ustanoveniami Antidiskriminačného zákona. Zároveň odrážajú ustanovenia zadefinované v základnom strategickom dokumente s
názvom Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, ktorá bola schválená 20.6.2014 Európskou komisiou. Predmetné opatrenia na podporu horizontálneho princípu rovnosti mužov a žien a princípu nediskriminácie budú uplatňované počas
celej doby realizácie tohto projektu. 
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4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

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 %)ženy muži spolu ženy muži spolu

Výstavba KC P0232 - Počet vybudovaných
komunitných centier

PraN, UR Nie komunitné
centrum

1 0,0000Nie 0,000000

Hlavná aktivita projektu "Výstavba KC" sa v monitorovanom období ešte nezačala.  Momentálne prebieha príprava verejných obstarávaní.Poznámky k aktivite Výstavba
KC

Výstavba KC P0527 - Počet vytvorených
pracovných miest cielene pre

MRK prostredníctvom
uplatnenia sociálneho aspektu
vo verejných obstarávaniach

PraN, UR Nie pracovné
miesto

2 0,0000Nie 0,00000 0 00 0 0

Hlavná aktivita projektu "Výstavba KC" sa v monitorovanom období ešte nezačala.  Momentálne prebieha príprava verejných obstarávaní.Poznámky k aktivite Výstavba
KC
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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 %)ženy muži spolu ženy muži spolu

P0232 - Počet vybudovaných komunitných centier PraN, UR Nie komunitn
é

centrum

Maximálna
hodnota

0,0000 0,0000001

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0232 Merateľný ukazovateľ P0232 Počet vybudovaných komunitných centier podľa plánovaného stavu 1  je za obdobie 1. Výročnej monitorovacej správy naplnený na 0%.
Realizácia hlavnej aktivity Výstavba KC v zmysle predloženého projektu sa ešte nezačala. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na stavebné práce. Aktivita
projektu nebola ukončená a z uvedeného dôvodu nie je možné vykázať hodnotu pre predmetný merateľný ukazovateľ v danom monitorovacom období.

P0527 - Počet vytvorených pracovných miest cielene pre
MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo

verejných obstarávaniach

PraN, UR Nie pracovné
miesto

Maximálna
hodnota

0,0000 0,00000 0 00 0 02

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0527 Merateľný ukazovateľ P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach podľa
plánovaného stavu 2  je za obdobie 1. Výročnej monitorovacej správy naplnený na 0%.  Realizácia hlavnej aktivity Výstavba KC v zmysle predloženého projektu sa ešte nezačala.  V
súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na stavebné práce. Aktivita projektu nebola ukončená a z uvedeného dôvodu nie je možné vykázať hodnotu pre predmetný
merateľný ukazovateľ v danom monitorovacom období.

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

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

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu
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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 3.2019 3.2021 4 957,30 0,00 4 957,30 0,00

Výstavba KC 3.2019 2.2021 313 306,55 0,00 313 306,55 0,00

Spolu: 318 263,85 0,00 318 263,85 0,00

Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Iné peňažné príjmy projektu8.
Nevzťahuje sa
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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

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

V monitorovanom období od 16.8.2018 do 31.12.2018 neboli identifikované žiadné problémy, ani riziká. 
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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 s názvom Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou je zabezpečená prostredníctvom nástrojov informovania a komunikácie.
Na webovej stránke obce .........................  je zverejnená informácia o realizovanom projekte. Predmetné nástroje informovania a komunikácie spĺňajú podmienky v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF
2014 - 2020 a informovajú širokú verejnosť o názve projektu a jeho stručnom popise.

12. Kontaktné údaje

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

Mgr. Atila Oravecz Hradná 401/3, 04402 Turňa nad Bodvou starosta@turnanadbodvou.sk +421 907 976 360

00691313Identifikátor (IČO):OBEC TURŇA NAD BODVOUSubjekt:

13. Poznámky
Nezaevidované
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Neobsahuje žiadne prílohy

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

................................................................................ .......................................................... Mgr. Atila Oravecz 00691313 (IČO) - Obec Turňa nad Bodvou ................................................................................
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