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Záverečná správa výzvy 1

-~~ -~ ----- ---- ---- - - -- - -----------

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieř: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy

Posudzované časové obdobie výzvl: 15.3.2017 - 27.3.2017

Kód výzvy: IROP-P01-SC121-2016-12

Kód súvisiacej výzvy N/A

na predkladanie PZ3:

5úhrnné informácie o ŽoNFP, ktoré boll predmetom administratívneho overenia

Počet prijatých ŽoNFP 11

Počet ŽoNFP. pri ktorých došlo k zastaveniu 2 (spaťvzatie ŽoNFP samotnými žiadateřrni)
konania o ŽoNFP

Počet ŽoNFP. ktoré nesplnili podmienky 1
poskytnutia príspevku vo fáze
administratívneho overenia a bol o vydané
rozhodnutie o neschválení ŽoNFP

Počet ŽoNFP. pri ktorých bola využitá výzva 5
na doplnenie chýbajúcich náležitostí

1 V súlade s kapitolou 3.2.1.4 ods. 4 Systému riadenia EŠIF RO zasiela záverečnú správu z výzvy najneskór do 5 pracovných
dni od jej schválenia na CO. Záverečná správa sa nevypracúva v pripade pisomných vyzvaní. V prípade, ak niektorá časť
dokumentu vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné
(napr. by spósobilo neprehfadnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliternú
ťrilohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označenim časti/časti dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje.

V pripade otvorenej výzvy sa uvádza prislušné posudzované časové obdobie výzvy, t.j. obdobie, počas ktorého boli
zaregistrované žiadosti o NFP, ktoré sú predmetom schvafovacieho procesu. V prípade uzavretej výzvy(časovo ohraničenej) sa
uvádza dátum vyhlásenia a dátum ukončenia výzvy
3 Relevantné v prípade, ak vYzvabola vyhlásená v nadváznosti na vYzvu na predkladanie projektových zámerov



Výsledky administrativneho overenia:

Celkový počet Celková výška NFP za Celkový Celková Celkový počet Celková výškapríjatých ŽoNFP príjaté ŽoNFP počet výška NFP za ŽoNFP, ktoré NFP za ŽoNFP,
ŽoNFP, ŽoNFP, ktoré nepostúpll!" do ktoré nepostúpílí
ktoré postúpílí do odborného do odborného

13231 089,31 EUR postúpílí do odborného hodnotenía hodnotenia
odborného hodnotenía
hodnotenia

11 Z toho zdroje EÚ 8 10259009,18 3 2972 080,13 EUR
EUR

9 221 246,726 EUR

Komentár":

Súhrnné informácie o ŽoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia

Počet ŽoNFP, ktoré boli predmetom 8
odborného hodnotenia

Počet ŽoNFP pri ktorých došlo k zastaveniu O
konania o ŽoNFP

Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmíenky O
odborného hodnotenia a bolo vydané
rozhodnutie o neschváleni ŽoNFP

Výsledky odborného hodnotenia:

Počet ŽoNFP, ktoré splnili Celková výška NFP za Počet ŽoNFP, ktoré Celková výška NFP zapodmienky odborného ŽoNFP, ktoré splnili nepostúpili do fázy výberu ŽoNFP, ktoré nepostúpili dohodnotenia a boli podmienky odborného ŽoNFp6
fázy výberu ŽoNFPpredmetom výberu hodnotenía a boli

predmetom výberu

8 10 257 855,56 EUR O O

Komentár":

4 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze administrativneho overenia vydané rozhodnutie o neschváleni alebo rozhodnutie o zastaveni
konania o ŽoNFP
5 Nepovinné pole

6 ŽoNFP, pri ktorých bolo vo fáze odborného hodnotenia vydané rozhodnutie o neschváleni alebo rozhodnutie o zastaveni
konania.
7 Nepovinné pole.
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Súhrnné infonnácie z vyberu o ŽoNFP

Celkový počet schválených ŽoNFP 8

Celková výška NFP za schválené ŽoNFP 10 257 855,56 EUR

Z toho zdroje EÚ 8082266,54 EUR

Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po O
výbere ŽoNFP k neschváleniu

Celkový počet ŽoNFP, pri ktorých došlo po O
výbere ŽoNFP k zastaveniu konania

Celkový počet ŽoNFP, ktoré nesplnili nerelevanlné
výberové kritériá"

Komentár9:

Vypracoval: Ing. Monika �krabáková, vedůca oddelenia monitorovania a hodnotenia
programov

Dátum:

Podpis:

Schválil: Ing. Marek Mitošinka. generálny riaditer sekcie programov regionálneho
rozvoj a

Dátum: J). C- Áo.ft-
Podpis:

_ ....

~

123- 6 2.17

Prílohy:

1. Zoznam ŽoNFP, ktorá nesplnili podmienky administratívneho overenia

2. Zoznam ŽoNFP. ktoré splnili podmienky administratívneho overenia

3. Zoznam ŽoNFP. ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia

4. Zoznam ŽoNFP. ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia

5. Zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania

8 Relevantné v pripade, ak boli aplikované výberové kritériá. V opačnom pripade uviest' "nerelevantné".
9 Nepovinné pole.
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6. Záznam z aplikácie výberových kritérií (ak pre danú výzvu boli aplikované), vrátane zoznamu
ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá

7. Záznam z aplikácie z rozlišovacích kritérií, ktorý dokumentuje spósob výberu ŽoNFP, ktoré
dosiahli rovna ký počet bodov, v prípade využitia rozlišovacích kritérií

8. Zoznam ŽoNFP, ktoré boli neschválené z dóvodu nedostatku alokácie v poradí, vakom boli
neschválené 10

9. Zoznam ŽoNFP, ktoré boli schválené, vrátane výšky schváleného NFP

10. Iné11

10 V prípade výziev, kde bola zadefinovaná možnosť využitia zásobnika projektov ide o prílohu podřa kapitoly 3.2.1.4 ods. 3
Systému ríadenia EŠIF - zásobnik projektov.
11 Na základe rozhodnutia RO móžu byť prílohou záverečnej správy výzvy dokumenty, které sú súčastou a dokumentujú
schvafovací proces ŽoNFP v súlade s kapitolou 3.2.1.4; prílohy v bode 1 - 8 RO zaradí do záverečnej správy výzvy v závíslosti
na ích relevantnosti.

Strana 4



Príloha č.l Zoznam ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky administratívneho overenia

Kód ŽoNFP Názov ŽoNFP
11::0

Obchodné meno žladateřa Žiadaná vý~ka NFP (v EUR]
fiadatera

Slovenská autobusová doprava
NFP302010F995 Autobusový prestupný uzol Brezno 36054666 Zvolen, A.5. 752649,21

Prestupný dopravný terminál
NFP3020l0G362 Šenkvice 00305103 Obec Senkvice 776206,12

Informatizácia MHD v Bratislave- Dopravný podnik Bratislava,
NFP302010G05l informačné tabule 00492736 akciová spoločnosť 1443224,80
Celkom 2972 080,13 €



Priloha o Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia

Kód ŽoNFP Názov ŽoNFP ItO ziadatera Obchodně meno žladateřa Žiadanávy~ka NFP
(vEURI

Rekonštrukcia zastávek MH D V meste Žilina -
NFP302010G045 I. etapa 00321796 mesto Žilina 1971118,21

Preferencia vozidiel VOD na svetelných
NFP302010G167 križovatkách v meste Žílina 00321796 mesto Žilina 1576346,78

Informatizácia MHD v Bratislave - informačné Dopravný podnik Bratislava,
NFP30201OG394 tabule 00492736 akciová spoločnosť 1784826,75

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného
uzla na Masarykovej ulici v Prešove

NFP30201OF45 7 (Predstaničný priestor) 00327646 Mesto Prešov 1 921 395,42
NFP302010G294 Prestupný dopravný terminál Svatý Jur 00304832 Mesto Svatý Jur 657 145,40
NFP302010G099 Autobusová zástavka Pusté úrany 00306134 Obec Pusté Úřany 31846,75

Online riadenie VOD a modernizácia

dispečerského riadenia (modernizácia

existujúcich a zavádzanie nových

informačných a dispečerských svstérnov)

vráta ne modernizácie vozidlového

informačného a komunikačného systému
NFP302010G176 Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu 36477125 SAD Prešov, a.s. 848 105,46

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti

verejnej osobnej dopravy v meste Považská Mestská dopravná spoločnosť,
NFP302010G125 Bystrica 36611131 a.s. Považská Bystrica 1468 224,41
Celkom 10 259009,18



Prřloha č.a a príloha č.9 Zoznam ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia

Kód ŽoNFP Názov ŽoNFP Žiadaná výška NFP (v EUR)
Schválená výška NFPpo Predpoklada náObchodné meno žiadatsřa Zoznam odborných hodnotiterov

odbornom posudeni výška NFP zo
iiadosti (v EUR) zdrjov EŮ'

Modernizácia a rekcnštrukcía

prestupného uzla na Masarykovej

ulici v Prešove (Predstaničný Ing. Alexander Molnár, Ing. Jozef Opálený, Ing.
NFP302010F457 priestor) Mesto Prešov Katarína Sládková 1921395,42 1921395,42 1719143,27

Rekonštrukcia zastávok MHD v Ing. Alexander Molnár, Ing. Jozef Opálený, Mgr.
NFP302010G045 meste Žilina - I.etapa Mesto Žilina Patrik Saxa, Ing. Peter Špalek 1971118,21 1971118,21 1763632,08

NFP302010G099 Autobusová zástavka Pusté Úrany Obec Pusté Urany Ing. Jozef Korba, Ing. Martin Masár 31846,75 30693,13 27 462,28
Zvýšenie atraktivity a

konkurencieschopnosti verejnej

osobnej dopravy v meste Považská Mestská dopravná společnost,
NFP302010G125 Bystrica a.s. Považská Bystrica Mgr. Patrik Saxa a Ing. Stanislav Ondirko 1468224,41 1 468 224,41 13866S6,39

Preferencia vozidiel VOD na

svetelných križovatkách v meste Ing. Alexander Molnár, Ing. Stanislav Ondirko,
NFP3D201OG167 Žilina Mesto Žilina Ing. Jozef Opálený, Ing. Peter ~palek 1576346,78 1 S76 346,78 1410415,54

On line riadenie VOD a

modernizácia dispečerského

riadenia (modernizácia existujúcich

a zavádzanie nových informačných

a dispečerských systémov) vrata ne

modernizácie vozidlového

informačného a komunikačného

systému Budovanie lOS v PSK - I.
NFP30201oG176 fáza projektu SAD Prešov, a.s. Mgr. Patrik Saxa, Ing. Jozef Korba 848105,46 848105,46 800988,49

Prestupný dopravný terminál Svatý Ing. Martin Masár, Ing. Stanislav Ondirko, Ing.
NFP302010G294 Jur Mesto Svatý Jur Jozef Opálený, Ing. Peter ~palek 657145,40 657145,40 34586,00

Informatizácia MHD v Bratislave- Dopravný podnik Bratislava, Ing. Jozef Korba, Ing. Martin Masár, Mgr. Patrik
NFP30201OG394 informačné tabule akciová spoločnosť Saxa, Ing. Katarína Sládková 1784826,75 1784826,75 939382,50Celkom

10259009,18 € 10 257 855,56 8082266,54

"Počita sa za scbvélených cprávnených výdavkov, které vzišl] z odborného
hodnotenia �iadosti c NFP



príloha z.s Zoznam �iadostí o NFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania a rozhodnutie o neschválení �iadosti o NFP

Kód ŽoNFP NázovŽoNFP Obchodně meno fiad ateřa OOvod aastavenia konania O ŽoNFP

Žiadater uviedol ako hlavnů aktivitu: výstavba autobusového prestupného uzla

Brezno s miestom realizácie: k.ú. Brezno. V zmysle predmetnej výzvy na

predkladanie žtadostl o NFP, je žiadater povinný realizovať projekt na

oprávnenom území, prtčom pre posúdenie je rozhodujúce miesto realizácie

projektu a nie miesto sídla žiadateřa. KeĎŽe sa mesto Brezno nenachádza v

zozname oprávnených obcí (príloha č. 10 Zoznam oprávnených obcí výzvy na

predkladanie žiadosti o NFP, aktualizácia č. 1 zo dňa 13.02.2017), RO pre IROP
NFP30201OF995 Autobusový prestupný uzol Brezno Slovenská autobusová doprava Zvolen, A.S. vydal rozhodnutie o neschválení žladosti o NFP.

Informatizácia MHD v Bratislave- Žiadater si uplatnil spatvzatle žiadosti o NFP. Následne RO pre IROP vydal
NFP302010G051 informačné tabule Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť rozhodnutie o zastavení konania o žiadostl o NFP.

Prestupný dopravný terminál Žiadater si uplatnil spařvzatíe žiadosti o NFP. Následne RO pre IROP vydal

NFP302010G362 Šenkvice Obec Šenkvice rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti o NFP.
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