
PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovniNázov projektu:

310041AZW2Kód projektu:

NFP310040AZW2Kód ŽoNFP:

Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ: 310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu  miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou  pre všetky
typy území

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu  miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou  pre všetky
typy území

Oblasť intervencie: 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné
opatrenia

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK6856000000001202616019 Prima banka Slovensko, a.s. 1. 6. 2021 31. 12. 2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK6856000000001202616019 Prima banka Slovensko, a.s. 1. 6. 2021 31. 12. 2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica Hrochoť1.

Názov budovy: Kultúrny dom (ulica:  Hlavná, list vlastníctva: 425, parcela č.: 1 súpisné č.: 600)
Názov budovy: Telocvičňa (ulica: Hlavná, list vlastníctva: 425, parcela č.: 96, súpisné č.: 538)

Poznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
18Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

7.2021Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2022Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: OBEC HROCHOŤ 00313475Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

343AZW200001 - C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít:

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu  miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou  pre
všetky typy území

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00313475OBEC HROCHOŤSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu  miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou  pre všetky
typy území

34331004005 - C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovniTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 343AZW200001 - C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 1

Merateľný ukazovateľ: Počet energetických auditov

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0160 Merná jednotka: počet

00313475OBEC HROCHOŤSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu  miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou  pre všetky
typy území

34331004005 - C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovniTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 343AZW200001 - C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 0

Merateľný ukazovateľ: Počet pripravených projektov realizovaných
prostredníctvom poskytnutia energetickej služby

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0358 Merná jednotka: počet
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0160 Počet energetických auditov počet 1,0000 Nie UR Súčet

P0358 Počet pripravených projektov
realizovaných prostredníctvom
poskytnutia energetickej služby

počet 0,0000 Nie UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: OBEC HROCHOŤ 00313475Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
OBEC HROCHOŤSubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 7 848,00 €

00313475Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu  miestnych plánov a opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou stratégiou  pre všetky typy území

Konkrétny cieľ: 7 848,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 34331004005 - C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 7 848,00 €

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby 6 540,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - 518 - Ostatné služby Projekt 1 6 540,00 € 6 540,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie
1303/2013 čl. 68a ods. 1)

1 308,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - 904 - Paušálna sadzba na
výdavky na zamestnancov (nariadenie
1303/2013 čl. 68a ods. 1)

Projekt 1 1 308,00 € 1 308,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 343AZW200001 - C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 7 848,00 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu  miestnych plánov a opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou stratégiou  pre všetky typy území

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 310AZW2P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

7 848,00 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

7 455,60 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

392,40 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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