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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok kód KaHR-31DM-0902
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Správa o vyhodnotení výzvy kód

KaHR-31DM-0902

Prioritná os

3 - Cestovný ruch

Opatrenie / Podopatrenie

3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom
ruchu (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2
Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej
republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. júl 2009
Dátum ukončenia výzvy: 19.október 2009
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „správa“) sa pripravuje, schvaľuje a následne zverejňuje na základe Uznesenia vlády SR č. 449 zo
dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana
pred netransparentnosťou, zneuţívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o vyuţívaní
fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.
Predmetom tejto správy je zhodnotenie Výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej aj „ŢoNFP“) KaHR-31DM-0902, ktorá bola vyhlásená Riadiacim orgánom pre
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) dňa 20.
júla 2009 v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).
Správa obsahuje štatistické informácie o priebehu výzvy, informácie týkajúce sa ţiadateľov
a predloţených ŢoNFP, zabezpečení informovanosti verejnosti počas priebehu výzvy a zhodnotení jej
účinnosti a dopadu na verejnosť/potenciálnych ţiadateľov. Správa taktieţ poskytuje informácie
týkajúce sa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu (formálna kontrola, odborné hodnotenie,
overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, výber ŢoNFP) a zhodnotenie efektu Opatrenia
3.1 z pohľadu SACR.

1. INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY
1.1 Základné sumárne informácie o výzve, ţiadateľoch a počte prijatých ţiadostí o NFP
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) ako RO pre OP KaHR
a SACR vyhlásili dňa 20. júla 2009 Výzvu na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci OP KaHR, Priorita 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu, Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci
de minimis) v znení dodatku č. 2 (ďalej len „výzva“). Vyhlásená výzva sa tieţ riadila podmienkami
a kritériami vyplývajúcimi zo Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike
počas hospodárskej a finančnej krízy. V zmysle tejto schémy došlo najmä k zvýšeniu maximálnej
výšky pomoci pre jedného prijímateľa na úroveň 500 tis. EUR.
Na uvedenú výzvu bola alokovaná suma 24.500.000,- EUR. Táto suma bola neskôr
rozhodnutím MH SR ako RO pre OP KaHR navýšená sumou 5.488.706,48 EUR na konečných
29.988.706,48 EUR.
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Dňa 19. októbra 2009 o 16:00 hod. bolo ukončené prijímanie ŢoNFP v rámci vyhlásenej
výzvy. Celkovo bolo predloţených, resp. doručených na adresu SACR 204 papierových verzií ŢoNFP.
Prostredníctvom verejného portálu ITMS bolo importovaných 229 elektronických verzií ŢoNFP. Tým
ŢoNFP, ktoré boli importované elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS a zároveň
neboli doručené v papierovej verzii na adresu SACR, bola zrušená registrácia v systéme ITMS
v súlade s postupmi definovanými výzvou. Konečný počet zaregistrovaných a ďalej spracúvaných
ŢoNFP predstavuje teda 204 ŢoNFP. Celkové výdavky uvedeného počtu zaregistrovaných ŢoNFP
predstavujú sumu 164.122.368,37 EUR, pričom celková poţadovaná výška NFP bola 75.442.373,84
EUR.
Prijaté ŢoNFP boli zaregistrované v Evidenčnej knihe prijatých ţiadostí a ţiadateľom bolo
vydané Potvrdenie o prijatí ţiadosti o poskytnutie NFP.

Vyhodnotenie predloţených ŢoNFP podľa základných sumarizačných skupín je
nasledovné:
a) Štruktúra prijatých ŢoNFP podľa sídla ţiadateľa
Región
Prijaté Počet
ţiadosti
%

BA
29
14,22

TT
7
3,43

TN
20
9,80

NR
14
6,86

ZA
36
17,65

BB
41
20,10

PO
34
16,67

KE
23
11,27

Spolu
204
100

b) Štruktúra prijatých ţiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu
Región
Počet
Prijaté
ţiadosti
%

TT
10
4,90

TN
22
10,78

NR
12
5,88

ZA
48
23,53

BB
50
24,51

PO
42
20,59

KE
20
9,80

Spolu
204
100
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c) Štruktúra ţiadateľov podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
ţiadateľa
SK NACE
Počet
Prijaté
ţiadosti
%

5510
132
64,71

9311
16
7,84

5520
32
15,69

9329
5
2,45

5590
7
3,43

Iné
12
5,88

Spolu
204
100

Legenda:
5510 – Hotelové a podobné
ubytovanie
9311 – Prevádzka športových
zariadení
5520 – Turistické a iné krátkodobé
ubytovanie
9329 – Ostatné zábavné činnosti
a voľnočasové aktivity
5590 – Ostatné ubytovanie

d) Štruktúra prijatých projektov podľa právnej formy ţiadateľa
Právna forma
Počet
Prijaté
ţiadosti
%

FO - SZČO
51
25,00

spoločnosť s r.o.
133
65,20

akciová spoločnosť
20
9,80

Spolu
204
100

e) Štruktúra prijatých projektov podľa zamerania projektu
Zameranie projektov
Prijaté
ţiadosti

Počet
%

výstavba
51
25,00

modernizácia rekonštrukcia
22
10,78

84
41,18

rozširovanie
sluţieb
37
18,14

dostavba

Spolu

10
4,90

204
100
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2. INFORMÁCIE O SCHVÁLENÝCH A NESCHVÁLENÝCH ŢIADOSTIACH O
POSKYTNUTIE NFP
Proces schvaľovania ŢoNFP pozostával z nasledovných fáz:
1. kontrola formálnej správnosti ţiadostí o NFP – spočíva v preverení formálnych
náleţitostí ŢoNFP. V závislosti od charakteru prílohy bola moţnosť doplnenia formálnych
náleţitostí, t.j. doplnenia, objasnenia, prípadne špecifikovania prílohy;
2. odborné posúdenie projektov internými a externými hodnotiteľmi – t.j. nezávislé
posudzovanie projektu internými a externými hodnotiteľmi podľa hodnotiacich kritérií pre
výber projektov v rámci opatrenia 3.1;
3. výber ŢoNFP – pozostáva z overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci (t.j.
najmä overenia správnosti výkonu obchodnej verejnej súťaţe v zmysle príslušného
zákona a podmienok definovaných výzvou) a zasadnutia Výberovej komisie. Výberová
komisia spĺňa úlohu poradného orgánu, ktorá na základe aplikovania výberových kritérií
platných pre danú výzvu odporúča RO pre OP KaHR ŢoNFP na schválenie.

2.1 Kontrola formálnej správnosti
Kontrola formálnej správnosti predloţených ŢoNFP bola vykonaná v dňoch 20.10.2009 aţ
20.01.2010 a následne dodatočne dňa 08.06.2010 v súlade s definovanými postupmi Interného
manuálu procedúr SACR. Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti ŢoNFP bolo úplne
a správne vyplnených 73 ŢoNFP a 131 ŢoNFP nesplnilo kritériá formálnej správnosti. V dvoch
prípadoch z celkového počtu neúspešných ŢoNFP i šlo o nesplnenie kritérií oprávnenosti, v ostatných
prípadoch neúspešných ŢoNFP išlo o nesplnenie kritérií úplnosti. V zmysle platného Systému riadenia
ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 SACR zabezpečila vydanie a zaslanie Rozhodnutí
o neschválení ŢoNFP neúspešným ţiadateľom bezprostredne po ukončení fázy kontroly formálnej
správnosti.
Celková ţiadaná výška finančných prostriedkov po kontrole formálnej správnosti ŢoNFP
predstavovala sumu 29.476.977,66 EUR a výška celkových oprávnených výdavkov bola
62.107.493,81 EUR.

2.2 Odborné hodnotenie ŢoNFP
Odborné hodnotenie ŢoNFP začalo dňa 20.01.2010 ţrebovaním a prideľovaním ŢoNFP
externým a interným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO pre OP KaHR a SACR. Predmetom
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odborného hodnotenia bolo 73 ŢoNFP, z tohto počtu 48 ŢoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený
počet bodov. 25 ŢoNFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov, z toho v troch prípadoch
u jedného z hodnotiteľov došlo k dosiahnutiu minimálneho stanoveného počtu, avšak u druhého
z hodnotiteľov táto hranica dosiahnutá nebola. Taktieţ z tohto počtu 20 ŢoNFP nevyhovelo kritériám
odborného hodnotenia z dôvodu nedosiahnutia minimálnej stanovenej hranice 50% bodov v jednom
alebo viacerých hodnotiacich kritériách.
Ţiadaná výška NFP ŢoNFP, ktoré vyhoveli kritériám odborného hodnotenia, po zohľadnení
identifikovaných výdavkov odbornými hodnotiteľmi, ktoré nezodpovedali kritériám oprávnenosti
v zmysle podmienok predmetnej výzvy, dosiahla sumu 18.896.505,91 EUR. Proces odborného
hodnotenia ŢoNFP trval 27 pracovných dní a bol ukončený podpísaním Súhrnnej správy z odborného
hodnotenia generálnou riaditeľkou SACR dňa 26.02.2010 a Dodatku k Súhrnnej správe z odborného
hodnotenia dňa 08.06.2010.
Bezprostredne po ukončení procesu odborného hodnotenia, SACR zabezpečila vydanie
a odoslanie Rozhodnutí o neschválení ţiadosti o NFP na adresu neúspešných ţiadateľov v zmysle
platného Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013.

2.3 Výber ŢoNFP
SACR na základe výsledkov odborného hodnotenia zahájila dňa 03.03.2010 proces
overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci s cieľom zabezpečiť overenie bezchybnosti
vykonanej Obchodnej verejnej súťaţe, ďalej neporušenie kumulácie pomoci de minimis, nevedenie
správneho konania príslušnou správou finančnej kontroly a overenie schopnosti spolufinancovania
oprávnených výdavkov a 100% neoprávnených výdavkov výlučne pri tých ŢoNFP, ktoré v čase
predloţenia ŢoNFP deklarovali spolufinancovanie výdavkov projektu prostredníctvom výpisu
z bankového účtu.
Vzhľadom ku skutočnosti, ţe celková poţadovaná výška NFP ŢoNFP, ktoré vyhoveli
kritériám odborného hodnotenia, nepresiahla výšku alokácie určenej na predmetnú výzvu, SACR
zaslala Výzvu na predloţenie dokladov na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci všetkým
ţiadateľom, ktorí splnili kritériá odborného hodnotenia.
Proces trval 35 pracovných dní a bol ukončený podpísaním Správy z overovania splnenia
podmienok poskytnutia pomoci generálnou riaditeľkou SACR dňa 22.04.2010 a Dodatku k Správe
z overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci dňa 08.06.2010. Kritériám overovania splnenia
podmienok poskytnutia pomoci vyhovelo 46 ţiadateľov. Jeden ţiadateľ, na základe Výzvy na
predloţenie dokladov na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, nepredloţil poţadované
dokumenty v stanovenej lehote, jeden ţiadateľ v dodatočne udelenej lehote nepredloţil dokumentáciu
preukazujúcu disponovanie finančnými prostriedkami na spolufinancovanie výdavkov projektu.
Neúspešným ţiadateľom boli po ukončení procesu overovania splnenia podmienok
poskytnutia pomoci zo strany SACR zaslané Rozhodnutia o neschválení ţiadosti o NFP v zmysle
platného Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013.
Ţiadaná výška NFP projektov, ktoré vyhoveli kritériám overovania splnenia podmienok
poskytnutia pomoci, predstavuje sumu 18.465.521,90 EUR.
Dňa 26.04.2010 sa v priestoroch SACR konalo zasadnutie Výberovej komisie č. 7 pre Výzvu
OP KaHR-31DM-0902 v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (ďalej „výberová komisia“). Rokovanie výberovej komisie prebiehalo v súlade so
Štatútom Výberovej komisie a Rokovacím poriadkom Výberovej komisie pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Predmetom výberu boli ŢoNFP, ktoré vyhoveli kritériám kontroly formálnej správnosti,
odborného hodnotenia a overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Členovia výberovej
komisie aplikovali počas výberu ŢoNFP výberové kritériá schválené Monitorovacím výborom pre
vedomostnú ekonomiku. Na základe výsledkov odborného hodnotenia výberová komisia odporučila
na schválenie 46 ŢoNFP s celkovou sumou NFP 18.465.521,90 EUR. Zo zasadnutia výberovej
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komisie bola vypracovaná Záverečná správa dňa 26.04.2010, neskôr upravená dodatkom dňa
08.06.2010.
Na základe výsledkov schvaľovacieho procesu a poverenia Riadiaceho orgánu, SACR vydala
dňa 07.05.2010 Rozhodnutia o schválení ŢoNFP, tieto boli následne odoslané na adresu úspešných
ţiadateľov.
Proces schvaľovania ŢoNFP, t.j. od konečného termínu na predkladanie ŢoNFP po
informovanie úspešných ţiadateľov o výsledku schvaľovacieho procesu formou vydania rozhodnutí o
schválení, s prihliadnutím na znenie kapitoly 4.2.2, odsek 96 Systému riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (verzia 4.0), trval celkovo 200 dní.

Vyhodnotenie schválených ŢoNFP
a) Vyhodnotenie pomeru prijatých a schválených ŢoNFP
výzva
KaHR-31DM-0902

Počet prijatých

ŢoNFP

204

ŢoNFP

Výška ţiadaného
NFP v EUR
75 442 373,84

Počet schválených

Výška schváleného
NFP v EUR
18 465 521,9

ŢoNFP
46

b) Štruktúra schválených ŢoNFP podľa miesta realizácie projektu a podľa výšky
schváleného NFP

Schválené ţiadosti o NFP
Kraj

Výška schváleného NFP
Schválené NFP
v EUR

Počet

%

TT

0

0,00

0,00

0,00

TN

5

10,87

2 410 367,84

13,05

NR

2

4,35

542 090,24

2,94

ZA

12

26,09

4 386 421,33

23,75

BB

13

28,26

5 080 292,61

27,51

PO

7

15,22

3 020 333,85

16,36

KE

7

15,22

3 026 016,03

16,39

Spolu

46

100

18 465 521,90

100

%
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3. IDENTIFIKÁCIA ZISTENÝCH NEDOSTATKOV, RESP. PROBLÉMOVÝCH
OKRUHOV
V procese kontroly formálnej správnosti boli zistené viaceré nedostatky. Medzi najčastejšie
nedostatky formálneho a obsahového charakteru patria:
podpisovanie vykonané v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
nesprávne vyplnené merateľné ukazovatele projektu;
nevyplnenie všetkých štatutárov v zmysle výpisu z Obchodného registra SR;
nesprávne vyplnený formulár ŢoNFP predovšetkým v:
o tab. 12 - Hodnoty merateľných ukazovateľov;
o tab. 13 - Rozpočet projektu;
o tab. 15 - Súlad s horizontálnymi prioritami.
chýbajúce, resp. nesprávne povinné prílohy k ŢoNFP:
o príloha 1 – Opis projektu – nesúlad údajov uvedených vo formulári ţiadosti
o NFP a Opise projektu;
o príloha 3 – Elektronické neprepisovateľné médium – nosič neobsahoval
všetky povinné elektronické prílohy;
o príloha 4 – Podrobný rozpočet projektu - nesúlad údajov v Podrobnom
rozpočte a formulári ţiadosti o NFP;
o príloha 10 – Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne –
potvrdenia neobsahovali úplné a presné znenia potvrdzujúce, ţe ţiadateľ nie
je dlţníkom poistného;
o príloha 15 – Stanovisko VÚC k ŢoNFP– nedostatočne vyplnené formuláre,
neúplné údaje, nesúlad údajov uvádzaných v Stanovisku VÚC a formulári
ŢoNFP;
o príloha 21 - Výpis z katastra nehnuteľností - nedostatočne preukázané
vlastnícke práva ţiadateľov k nehnuteľnostiam týkajúcich sa realizácie
projektu; nevyznačená nehnuteľnosť na Katastrálnej mape; nedoloţené
nájomné zmluvy;
o príloha 25 – Špecifikácia pozemkov, na ktorých bude realizovaný projekt –
nesúlad údajov vyplnených v Špecifikácii pozemkov, prílohe 21 a Opise
projektu.
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Nedostatky zistené počas odborného hodnotenia projektov je moţné zhrnúť do nasledovných
bodov:
nekomplexné a neprehľadné spracovanie projektu;
nedostatočne precízne spracovaný realizačný postup jednotlivých aktivít;
nedostatočne spracovaný marketingový prieskum;
SWOT analýza vypracovaná na nízkej úrovni;
nízka proporcionalita medzi nákladmi na realizáciu projektu a očakávanými
výsledkami;
nekonkrétne informácie vyznačujúce sa nízkou úrovňou súvzťaţnosti na predloţený
projekt;
nereálne definované hodnoty indikátorov;
nedostatočné informácie dokladujúce realizovateľnosť projektu;
neschopnosť popísať zabezpečenie budúcej finančnej i prevádzkovej udrţateľnosti
projektu.

4. NÁVRH
OPATRENÍ
NA
PREVENCIU
IDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMOV

PRED

OPAKOVANÍM

Detailnejšie vypracovanie metodických podkladov, popisov a návodov na vypracovanie
a predkladanie ŢoNFP zabezpečili niţšiu mieru chybovosti v mnohých prílohách, ktoré boli
v minulosti vyhodnotené ako najviac chybové. Taktieţ, zefektívnenie funkcionality verejného portálu
ITMS zameranej na kontrolu správnosti vyplnenia formuláru ŢoNFP prispelo k zamedzeniu
chybovosti v oblastiach, ktoré sa na základe vyhodnotenia predchádzajúcich výziev, v rámci ktorých
boli ŢoNFP predkladané elektronicky, javili ako najkritickejšie z hľadiska miery dosahovanej
chybovosti. Aktuálne hodnotená výzva však poukázala na nedostatočnú intenzitu komunikácie
ţiadateľov so SORO, najmä však takmer vôbec nevyuţívané moţnosti osobných konzultácií, ktorých
predpokladom je prediskutovanie základných formálnych náleţitostí ŢoNFP a prípadné zamedzenie
nesprávnemu postupu ţiadateľa vyplývajúcich z nedostatočne explicitného výkladu metodických
postupov.
Nedostatky a problémové okruhy, ktoré si vyţadujú metodické korekcie je moţné zhrnúť do
konkrétnych záverov a návrhy vyuţiť pri príprave budúcich výziev v rámci OP KaHR, ide najmä o:
uţšiu spoluprácu medzi ţiadateľom a SORO, najmä prostredníctvom telefonických, či
osobných konzultácií;
ešte dôraznejšie zúţenie priestoru na prípadnú chybovosť pri vypĺňaní elektronickej ŢoNFP
prostredníctvom verejného portálu ITMS;
explicitnejší popis jednotlivých metodických postupov spojených so správnym vyplnením
formuláru ŢoNFP a správnym predkladaním jej konkrétnych príloh.
SACR v spolupráci s RO pre OP KaHR postupne vyhodnocuje chybové poloţky a vykonáva
ich zapracovanie do textov aktuálnych výziev v rámci programového obdobia 2007-2013. SACR
v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom zabezpečuje odstránenie funkčných nedostatkov vo
verejnom portáli ITMS a tieţ vyvíja maximálne úsilie s cieľom oboznámiť ţiadateľov o fungovaní
systému.

5. INFORMOVANIE A PUBLICITA
V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie projektov bolo informovanie ţiadateľov o
spôsoboch a pravidlách predkladania ŢoNFP realizované formou poskytovania aktuálnych, presných,
podrobných a zrozumiteľných informácií.
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Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR-31DM-0902
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Za účelom kvalitnej prípravy dokumentácie ţiadosti o NFP boli SACR zabezpečené:
internetová stránka SACR – www.sacr.sk - časť Štrukturálne fondy;
prehľad tzv. najčastejšie kladených otázok (Frequently asked questions – FAQ) –
zverejňované na www.sacr.sk – časť Štrukturálne fondy;
e-mailová korešpondencia a telefonické konzultácie s manaţérmi publicity SACR;
osobné konzultácie so ţiadateľmi – v pondelok a stredu v čase od 14:00 do 16:00 hod;
informačné stretnutia k vyhlásenej výzve KaHR-31DM-0902;
Prehľad o publicite, informačných a propagačných aktivitách SACR
v priebehu výzvy KaHR-31SP-0802
Zodpovedané písomné otázky
Počet
0
Zodpovedané telefonické otázky
Počet
573
Zodpovedané e-mailové otázky
Počet
293
Osobné návštevy
Počet
31
Školenia, semináre a workshopy
Počet
3

MH SR v spolupráci s vyššími územnými celkami a SACR zrealizovalo tri informačné
stretnutia pre záujemcov o NFP zo súkromného sektora. Účastníci informačného semináru boli
informovaní o systéme štrukturálnych fondov, OP KaHR, Opatrení 3.1 – Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu a o podmienkach predkladania projektov, vrátane informácií o ŢoNFP,
jej povinných prílohách a procese predkladania elektronických verzií ŢoNFP prostredníctvom
verejeného portálu ITMS. V neposlednom rade boli potenciálni ţiadatelia oboznámení s konkrétnymi
informáciami týkajúcimi sa Príručky pre ţiadateľa s dôrazom na vysvetelnie oprávnenosti ţiadateľov
ako aj oprávnenosti výdavkov projektu.
Zrealizované školenia, semináre a workshopy počas priebehu výzvy
Termín
ŠKOLENIA, SEMINÁRE,
Miesto
Cieľová
Organizátor
konania
Zameranie
WORKSHOPY
konania
skupina
(rok 2009)
Prezentácia výzvy
MH SR
Súkromný
Výzva KaHR07.09.2009
Trnava
KaHR-31DM-0902
SACR
sektor
31DM-0902
Prezentácia výzvy
MH SR
Banská
Súkromný
Výzva KaHR08.09.2009
KaHR-31DM-0902
SACR
Bystrica
sektor
31DM-0902
Prezentácia výzvy
MH SR
Súkromný
Výzva KaHR09.09.2009
Košice
KaHR-31DM-0902
SACR
sektor
31DM-0902

Počet
účastníkov
26
43
29

Celkovo SACR konštatuje, ţe jej informačné aktivity nenachádzajú adekvátnu odozvu na
strane ţiadateľov. Túto pasivitu moţno hodnotiť ako jeden z hlavných determinantov kvality ŢoNFP,
najmä z formálneho hľadiska. SACR v budúcnosti vynaloţí zvýšené úsilie na odstránenie tejto
skutočnosti.
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