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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO                                
dňa 19.11.2009


PREDMET: 

Spolufinancovanie projektu „IS – vodovod, kanalizácia v lokalite Červený jarok v Sp.N.Vsi“ z OP ŽP Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Predkladá:

Ing. Zuzana Záborská, Útvar rozvoja mesta, MsÚ

Ing. Jozef Gonda, Odbor výstavby, ÚP a dopravy MsÚ





Spracovali: 

Ing. Zuzana Záborská




Dôvod predloženia:

Akčný plán rozvoja mesta 2009
Akcia: Príprava územia IBV Červený jarok


Podpisy:




Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov  a operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych vôd v rámci OP ŽP na realizáciu projektu: „IS – vodovod, kanalizácia v lokalite Červený jarok v Sp.N.Vsi“,

b) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt 

Výška celkových výdavkov na projekt:
3 750 197,44
Výška celkových oprávnených výdavkov: 
3 750 197,44
Výška spolufinancovania žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov: 
187 510 €
Spôsob spolufinancovania projektu:
vlastné zdroje



    








Dôvodová správa


V schválenom Akčnom pláne pre rok 2009 máme v časti Bývanie plánovanú akciu Príprava územia Červený jarok pre IBV, ktorej súčasťou sú aj výstavba vodovodu a kanalizácie.

Na základe preverenia podmienok Výzvy Operačný program ŽP, Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD Operačné ciele: 1.1 ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU Z VEREJNÝCH VODOVODOV a 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD, je Mesto oprávnené uchádzať sa o externé zdroje a investične pripravená aktivita je relevantná pre podmienky tejto Výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto Výzvu pre celé Slovensko je 
150 000 000 EUR.

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je  5 % .

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) projektu:

celkové oprávnené výdavky v EUR: 3 750 197,44
95% NFP (z oprávnených výdavkov) v EUR: 3 750 197,44
5% spolufinancovanie (z celkových oprávnených výdavkov projektu) v EUR: 187 509,87, zaokrúhlene 187 510 EUR
zdroje žiadateľa - Mesta Sp.N.Ves celkom: 187 510 €


Forma a intenzita pomoci
Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP, ktorý sa poskytuje spôsobom refundácie.
Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom pomere:
	Maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu

Minimálne 5% z vlastných zdrojov žiadateľa

Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 24 mesiacov od doby podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Termín doručenia projektu v zmysle podmienok Výzvy je 23.11.2009.








V Sp.N.Vsi, 18.11.09; ÚRM


