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OPATRENIE:
7  -    Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach   
PODOPATRENIE:
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych          základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry          a súvisiacej infraštruktúry 
FOKUSOVÁ OBLASŤ - PRIORITNÁ:
6B     Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
1. KÓD PROJEKTU:
2. NÁZOV PROJEKTU:
Je projekt realizovaný cez MAS?
3. INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOVI
  Obchodné meno: 
  IČO:
Sídlo/adresa konečného 
PSČ
Obec
Ulica
č.domu
prijímateľa
4. KONTAKTNÁ OSOBA PRE MONITOROVACIU SPRÁVU         
5. DOSIAHNUTÉ FYZICKÉ VÝSTUPY
Aktivita: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
Novovybudované:
        Rekonštrukcia a modernizácia:
Počet :
Počet :
Počet :
Počet :
Počet :
Počet :
Počet :
Počet :
Aktivita: investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia
Počet nových domov smútku:
Počet zrekonštruovaných domov smútku:
Aktivita: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov  - investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu 
Počet odstránených divokých skládok odpadov:
Plocha odstránených divokých skládok v m2
Aktivita: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania  - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 
Počet nových tržníc:
Počet zrekonštruovaných tržníc:
Počet zrekonštruovaných nevyužívaných objektov pre podnikateľskú činnosť:
Aktivita: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie  - len ako súčasť investícií do miestnych služieb (len obecné úrady, škôlky a kultúrne domy)
Uveďte stručný popis uskutočnených investícií do využívania OZE a investícií spojenými s úsporou energie spojených s/so
- spolkovou  činnosťou v rámci komunitných centier
- kultúrou v rámci kultúrnych domov
- poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov
- predškolskou výchovou v rámci materských škôlok
- športom v rámci obecných športových hál a telocviční
Výkon inštalovaných zariadení v kW (v rámci projektu):
Aktivita: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 
Montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
6. POČET OBYVATEĽOV OBCÍ
Uveďte skutočný počet obyvateľov obcí, ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu:              
Uveďte obce, v ktorých sa realizuje projekt a počet obyvateľov za jednotlivé obce k 31.12. posledného dostupného obdobia:                  
Obec/obce združenia    
IČO obce
Počet obyvateľov obce  
Rok za ktorý je údaj  
 Atlas RK1
7. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O PROJEKTE
Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín                   
Uveďte výstup ako projekt rieši uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín
Sú súčasťou projektu prvky zelenej infraštruktúry                
Uveďte prvky zelenej infraštruktúry projektu
HORIZONTÁLNE UKAZOVATELE - DISKRIMINÁCIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Názov ukazovateľa
Počet
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím2  
Z toho:  
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby s telesným postihnutím
Popíšte, ako dané zariadenie/služba prispieva k odstráneniu prekážok a bariér, ktoré bránia osobám s telesným postihnutím v prístupnosti k výsledkom projektu:
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby s mentálnym a intelektuálnym postihnutím:
Popíšte ako dané zariadenie/služba prispieva k odstráneniu prekážok a bariér, ktoré bránia osobám s mentálnym a intelektuálnym postihnutím v prístupnosti k výsledkom projektu  
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zmyslovým postihnutím:
Popíšte ako dané zariadenie/služba prispieva k odstráneniu prekážok a bariér, ktoré bránia osobám so zmyslovým postihnutím v prístupnosti k výsledkom projektu:
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu3       
%
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
   Ja, dolu podpísaný prijímateľ4  / štatutárny orgán prijímateľa5 čestne vyhlasujem, že:
         - všetky informácie obsiahnuté v monitorovacej správe projektu sú pravdivé
         - monitorovacia správa je kompletná a úplná,
         - projekt je realizovaný v zmysle schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
                  a uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
VYSVETLIVKY:
 
1 Označte ÁNO, ak je príslušná obec uvedená v Atlase rómskych komunít 2013, ktorý je uvedený v prílohe výzvy.
 2 Pojem nástroje zahŕňa opatrenia,  služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti    osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu.
 3 Ukazovateľ vyjadruje mieru prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím s najväčšou možnou nezávislosťou      primeranými a účinnými opatreniami (napr. formou stavebných úprav, umiestnením asistenčného zariadenia, pomôcky alebo podpornej    technológie, príp. inými riešeniami umožňujúcimi prístup osobám so zdravotným postihnutím). Uvedené opatrenia sa vzťahujú na    fyzické prostredie dostupné verejnosti .    Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa sa stanovuje ako podiel počtu odstránených bariér k  počtu prekážok brániacim prístupu osôb so    zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. 
  4 V prípade FO
  5 V prípade PO - Štatutárny orgán podpisuje v súlade s oprávnením konať za právnickú osobu podľa Obchodného zákonníka     (obchodné spoločnosti),  zriaďovacej listiny (príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené podľa zákona o rozpočtových     pravidlách), zmluvy alebo zakladateľskej listiny (právnické osoby zriadené podľa Občianskeho zákonníka) zákona (právnické osoby     zriadené na základe zákona).
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