Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF (pod 25 MEUR
verzia 3.0): - úprava v kapitole 3.2.1 Formulár Žiadosti o NFP a postup pri jeho vypracovaní,
časť 15C:
Marginalizované rómske komunity
Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt bude
mať dopad na marginalizované rómske komunity. Ak áno, stručne špecifikujte aký.
Zároveň uveďte informácie o lokalizácii osídlenia (intravilán, extravilán) a polohe
osídlenia (integrované/rozptýlené, integrované/koncentrované, na okraji obce/mesta,
mimo obce/mesta). Pri vypĺňaní týchto údajov postupujte podľa Atlasu rómskych osídlení
(http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556).
Lokalizácia osídlenia – uvádza, či sa rómske osídlenie nachádza v intraviláne obce, v jej
extraviláne, prípadne zasahuje do intravilánu aj extravilánu obce.
Poloha osídlenia – v Atlase rómskych osídlení boli použité štyri základné kategórie, ktoré
vypovedajú o polohe osídlenia:
• Integrované/rozptýlené – obyvatelia osídlenia žijú rozptýlene medzi majoritou,
• Integrované/koncentrované – zahŕňa obecné a mestské koncentrácie, v ktorých
podľa majority žije viac ako 80% Rómov a tvoria ich aspoň tri obydlia,
• Osídlenie na okraji obce/mesta – obyvatelia osídlenia žijú koncentrovane
na určitom mieste v obci/meste, ktoré sa nachádza na okraji,
• Osídlenie mimo obce/mesta – toto osídlenie tvorí zoskupenie obydlí, ktoré sú
vzdialené od obce/mesta, prípadne sú oddelené nejakou bariérou (napr. lesom,
cestou, železnicou, atď.), medzi osídlením, ktoré je mimo obce/mesta
a obcou/mestom nie je súvislá zástavba.
Ak ste vyznačili, že Váš projekt má dopad na marginalizované rómske komunity, priraďte
spolu
k nemu
ukazovatele
výsledku
a dopadu
podľa
nasledovnej
tabuľky,
s východiskovou a plánovanou hodnotou týchto ukazovateľov. Pre účely monitorovania
na úrovni projektu je v stĺpci „východisková hodnota“ potrebné vyplniť vždy hodnotu nula
„0“.:
Ukazovateľ - výsledok
Ukazovateľ – dopad
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych
Počet vytvorených pracovných miest
komunít užívajúcich výstupy projektu [počet]
cielene pre marginalizované rómske
komunity [počet]
Uvedený ukazovateľ výsledku je možné vybrať iba v rámci nasledujúcich operačných
cieľov:
- 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
- 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
- 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
- 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Uvedený ukazovateľ dopadu je možné vybrať iba v rámci nasledujúcich operačných cieľov:
- 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
- 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
V prípade, že ukazovateľ dopadu projektu nezodpovedá, vyberte iba príslušný ukazovateľ
výsledku. Ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt
neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. Túto
skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti
15 C.
Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný
za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority marginalizované rómske
komunity.
Podrobnejšie informácie o horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity sú
k dispozícii na internetovej stránke www.romovia.vlada.gov.sk.

