MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:

1.

Výročná

Poradové číslo monitorovacej správy:

1

Monitorované obdobie:

4. 9. 2019 - 31. 12. 2019

Základné údaje o projekte

Názov projektu:

Wifi pre Teba

Kód ITMS2014+:

Prijímateľ:

31823050 (IČO) - Obec Borčany

Partneri:

Riadiaci orgán:

RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra

Sprostredkovateľský orgán:

UPPVII_SORO_OPII - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná
infraštruktúra

Názov fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy/vyzvania:

OPII-2018/7/1-DOP

Monitorovacia správa projektu
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Schéma štátnej pomoci/schéma de
minimis:

DM-14/2018 - Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach

Začlenenie do programovej štruktúry
Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
311070 - Informačná spoločnosť
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Začlenenie do strategického rámca
Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ
2 - 02 - Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
2.1 - 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

2.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Kategória regiónu

Región (NUTS II)

Vyšší územný celok (NUTS III)

Okres (NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

LDR - menej rozvinuté regióny

Západné Slovensko

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou

Borčany
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2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

3.

Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:
Všetky opatrenia a hlavné aktivity projektu povedú k podpore udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory zlepšenia prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Projekt prispieva
k horizontálnemu princípu Udržateľný rozvoj , predovšetkým k jeho ekonomickému pilieru. Projekt napĺňa Digitálnu agendu pre Európu, najmä pilier Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu, čím súčasne podporuje aj budovanie jednotného
digitálneho trhu EÚ.
Projekt umožní všetkým občanom obce riešiť svoje životné situácie rýchlejšie a elektronicky, čím sa vytvoria podmienky kvalitnejšieho prostredia pre život občana prostredníctvom bezplatného prístupu k internetovému pripojeniu (min 30
Mbit/s.) na verejných priestranstvách

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:
Výsledok realizácie projektu bude učený pre širokú verejnosť počas celého obdobia bezplatne. Všetci občania a návštevníci obce budú v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity s uplatňovaním princípov udržateľného rozvoja po
ukončení aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:
Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien. Projekt bude realizovaný v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu
osôb pri výbere a odmeňovaní zamestnancov. Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k
horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácii. V rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nebude dochádzať k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek
znevýhodnenej skupine osôb. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55 /2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade
s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:
Budú prijaté všetky opatrenia a aktivity na predchádzanie diskriminácie. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55 /2014 Z. z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.Spodná časť formulára
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Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:
Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia. Výsledok realizácie projektu bude učený pre širokú verejnosť počas celého obdobia bezplatne bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
náboženské vyznanie alebo vieru, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, sociálny pôvod, manželský a rodinný stav, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu. Všetci občania a návštevníci obce
budú v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity s uplatňovaním princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie po ukončení aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

4.

Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity
Aktivity projektu

Realizácia mimo
oprávneného
územia OP

Nákup HW a krabicového softvéru

Nie

Poznámky k aktivite Nákup HW a krabicového softvéru

5.

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 %)

UR

Nie

počet

10

0

0,0000

0

0,0000

P0904 - Počet prístupových bodov pre
bezplatné WiFi pripojenie na verejných
miestach

Aktivita nezačatá z dôvodu stavu pred podpisom zmluvy s úspešným dodávateľom.

Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt
Merateľný ukazovateľ

P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných
miestach
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0904
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Relevancia
merateľného
Príznak rizika
ukazovateľa k HP
UR

Nie

Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa

Plánovaný stav

Skutočný stav
kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

počet

Súčet

10

0

0,0000

0

0,0000

Merateľný ukazovateľ nie je naplnený z dôvodu stavu pred podpisom zmluvy s úspešným dodávateľom.
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6.

Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:

0,00 €

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

0,00 €

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Aktivita projektu
Plánovaný stav
Nákup HW a krabicového softvéru

1.2020

Skutočný stav

Plánovaný stav
12.2020

Skutočný stav

Zazmluvnená suma

7.

Voľné prostriedky

Zúčtované /
preplatené
prostriedky

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

Podporné aktivity
Spolu:

Viazané prostriedky

Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

0,00 €

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:

0,00 €

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

0,00 €

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

0,00 €

Monitorovacia správa projektu
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8.

Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa
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9.

Iné údaje na úrovni projektu
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Iný údaj

Konkrétny cieľ

Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív
ženy

muži

Skutočný stav ročný
spolu

ženy

muži

spolu

D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre
osoby so zdravotným postihnutím

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

počet

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

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

FTE

0

0

0

0

0

0

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným
311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
/ NGN
OP/OP TP

FTE

0

0

0

0

0

0

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP
/ NGN
TP

FTE

0

0

0

0

0

0

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP
/ NGN
TP

FTE

0

0

0

0

0

0

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo
/ NGN
technickej pomoci OP/OP TP

FTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov,
príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

FTE

D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

EUR

0

0

D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

EUR

0

0

D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

EUR

0

0

D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

EUR

0

0

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

%

0

0

0

0

0

0

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN

%

0

0

0

0

0

0
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9.A Iné údaje o cieľovej skupine
Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie
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
Uvedené v prílohe: „ Zoznam evidencie rizík“

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?

Irelevantné

Monitorovacia správa projektu
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Publicita projektu
Publicita projektu je zabezpečená zverejnením na webovej stránke obce:
https://www.borcany.sk/dokumenty/ostatne/2020_01_27.pdf

12. Kontaktné údaje
Subjekt:

OBEC BORČANY

Identifikátor (IČO):

31823050

Meno a priezvisko

Adresa na doručovanie písomností

E-mail

Telefonický kontakt

Ing. Jaroslav Kopčan

Borčany 104, 95636 Borčany

obec@borcany.sk

0901703886

13. Poznámky
Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe
Poradové číslo

Názov prílohy

1

Zoznam evidencie rizík

2

ČV Generovanie príjmu

Monitorovacia správa projektu
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15. Čestné vyhlásenie
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.

Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt

Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................

..........................................................

Ing. Jaroslav Kopčan

31823050 (IČO) - Obec Borčany

................................................................................
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