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Predstavenie spoločnosti - Slovo na úvod
Sme radi, ţe Vám za spoločnosť ESSENTIAL CONSULTING GROUP môţeme
ponúknuť naše viacročné skúsenosti a vedomosti v problematike prideľovania
dotácii zo zdrojov EU a Štátneho rozpočtu. Ľudia, ktorí vytvorili túto
spoločnosť, alebo s ňou úzkou kooperujú sa venujú pomoci pri získavaní
Nenávratnej

finančnej

pomoci

uţ

od

roku

2002,

teda

od

prvých

sprístupnených dotačných zdrojov vo vzťahu k podnikateľskej sfére. Uţ vtedy
sme zaznamenali prvé úspešné projekty a ich počet neustále narastal. Naše
sluţby

vyuţívali

podnikatelia,

samosprávy,

či

neziskový

sektor.

Témy

v ktorých sme pomáhali a pomáhame získavať státisíce, či milióny sú: dotácie
na nákup nových výrobných technológii, zniţovanie energetickej náročnosti
výroby, ochrana ţivotného prostredia, rekonštrukcia objektov škôl, nemocníc,
kultúrnych domov, či vzdelávanie zamestnancov a výstavba či rekonštrukcia
hotelov, penzión a vlekov. Z kaţdej tejto oblasti sme sa naučili mnoho
nového, zakaţdým sme aj my kaţdému majiteľovi, či starosti priniesli veľa
nových, moderných a efektívnych pohľadov na jeho problémy, či potreby. Naši
klienti sa vţdy mohli spoľahnúť na náš profesionálny prístup, ochotu priniesť
klientovi vţdy viac ako si zaplatil, mohli sa spoľahnúť na náš aktívny
a proaktívny prístup a preberanie veľa povinností majiteľov či konateľov na
naše plecia.

1. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú nasledovné subjekty verejného sektora:
1. obec zaloţená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov ako vlastník nehnuteľných kultúrnych
pamiatok,
2. mestská časť v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
3. vyšší územný celok zaloţený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
4. ústredný orgán štátnej správy ako vlastník a/alebo správca nehnuteľných
kultúrnych pamiatok,
5. Matica slovenská v zmysle zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
v znení neskorších predpisov ako vlastník nehnuteľných kultúrnych
pamiatok,
6. Pamiatkový úrad SR zriadený podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov výlučne ako správca
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú majetkom Slovenskej
republiky.
V prípade realizácie hlavnej aktivity 3.1.2 alebo 3.1.3 opatrenia 3.1 ROP môţu byť
oprávnenými partnermi nasledovné subjekty verejného sektora:
1. pamäťová a fondová inštitúcia s právnou subjektivitou v zmysle zákona č.
183/2000 Z. z. o kniţniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a
doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch zriadená subjektom
verejného sektora v zmysle časti 3.3.1.5 Programového manuálu ROP,
2. kultúrno-spoločenské stredisko s právnou subjektivitou zriadené
subjektom verejného sektora v zmysle časti 3.3.1.5 Programového
manuálu ROP,
3. osvetové stredisko s právnou subjektivitou zriadené/zaloţené subjektom
verejného sektora v zmysle časti 3.3.1.5 Programového manuálu ROP.

2. Miesto realizácie projektu
V prípade celého ROP je oprávneným územím územie Slovenskej republiky s výnimkou
územia Bratislavského samosprávneho kraja.
Oprávnené územie, ktoré je oprávneným miestom realizácie projektu je definované
nasledovne:
Tabuľka: Oprávnenosť územia pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP

Opatrenie

Špecifikácia
oblasti aktivít

Inovačné Kohézne
póly
póly

3.1
Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov

nehnuteľné
kultúrne
pamiatky

X

X

Obce,
Odôvodnené výnimky pre smerovanie intervencií
ktoré nie mimo pólov rastu:
sú pólmi
rastu
X
V prípade potenciálneho využitia na rozšírenie
činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a na
rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je
podpora smerovaná do pólov rastu a/alebo do
území s medzinárodným a národným významom a
územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný
región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného
ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 v znení jej
prípadných aktualizácií.
V prípade potenciálneho využitia na kultúrnospoločenské a osvetové účely1 je podpora
smerovaná výlučne do pólov rastu, na ktorých
území sa už nachádza minimálne jedna knižnica
a zároveň minimálne jedno múzeum/galéria.

Zdroj: MVRR SR, 2009

1

V zmysle podmienok schválených Monitorovacím výborom pre ROP sa za odôvodnené prípady povaţuje
podpora významných budov, ktoré sú evidované ako nehnuteľné kultúrne pamiatky v katastrálnom území obcí
identifikovaných ako póly rastu. Budúci účel vyuţitia týchto objektov spočíva v ich vyuţití na kultúrnospoločenské a osvetové účely len v prípade, ţe na území obce sa uţ nachádza minimálne jedna kniţnica
a zároveň minimálne jedno múzeum/galéria.
Cieľom opatrenia 3.1 ROP je prioritne podporovať pamiatky charakterizované zlým stavebno-technickým
stavom, ktoré však majú potenciál vyuţitia v rámci rozšírenia činnosti existujúcich pamäťových a fondových
inštitúcií a súčasne v nadväznosti na vyuţitie potenciálu v kultúrno-poznávacom turizme. Nevyhnutným
predpokladom získania podpory v tomto prípade je však preukázateľný potenciál napojenia na existujúce
kultúrno-poznávacie trasy okrem iného aj prijatie záväzkov na zachovanie dlhodobého účelového vyuţitia
intervencie, pretoţe intervencie ROP nie sú zamerané na samotné zakonzervovanie nehnuteľných kultúrnych
pamiatok bez následného vyuţitia. V tomto prípade zároveň upozorňujeme na čl. 55 nariadenia ES č.
1083/2006 v súvislosti s projektmi generujúcimi príjmy. Zámerom ROP je posilniť podporiť obnovu a ochranu
nehnuteľného pamiatkového fondu prostredníctvom trvalého a aktívneho vyuţívania v prospech rozvoja
príslušného regiónu.

3. Oprávnené aktivity
Cieľ:
„Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami
na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie,
rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia
významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho
dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu“.
Oprávnené aktivity:
1.Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov ROP – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok:
3.1.2 obnova nevyuţívaných, resp. nevhodne vyuţívaných stavebných objektov
evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve
verejného sektora, ktoré majú potenciál vyuţitia na rozšírenie činnosti
pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a na
rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v územiach, ktoré sú
v póloch rastu a/alebo v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013
identifikované ako územia s medzinárodným významom a národným
významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región
a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia a s tým
spojená revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných
kultúrnych pamiatok
3.1.3 obnova nevyuţívaných, resp. nevhodne vyuţívaných stavebných objektov
evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve
verejného sektora, ktorú je moţné v odôvodnených a výnimočných
prípadoch2 realizovať aj za účelom udrţateľného vyuţitia stavebných
objektov na kultúrno-spoločenské a osvetové účely, a to výlučne v obciach
identifikovaných ako tzv. póly rastu, v ktorých sa nachádza minimálne 1
kniţnica a zároveň minimálne 1 múzeum/galéria a s tým spojené
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia a s tým spojená revitalizácia
priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok
3.1.4 podporné aktivity
2.Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
a) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb,
napojenie stavieb na inţinierske siete (v zmysle stavebného zákona)
b) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – zvyšovanie energetickej
hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných
vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena
2

V zmysle podmienok schválených Monitorovacím výborom pre ROP sa za odôvodnené prípady povaţuje
podpora významných budov, ktoré sú evidované ako nehnuteľné kultúrne pamiatky v katastrálnom území obcí
identifikovaných ako póly rastu. Budúci účel vyuţitia týchto objektov spočíva v ich vyuţití na kultúrnospoločenské a osvetové účely len v prípade, ţe na území obce sa uţ nachádza minimálne jedna kniţnica a
zároveň minimálne jedno múzeum/galéria.
Cieľom opatrenia 3.1 ROP je prioritne podporovať pamiatky charakterizované zlým stavebno-technickým
stavom, ktoré však majú potenciál vyuţitia v rámci rozšírenia činnosti existujúcich pamäťových a fondových
inštitúcií a súčasne v nadväznosti na vyuţitie potenciálu v kultúrno-poznávacom turizme. Nevyhnutným
predpokladom získania podpory v tomto prípade je však preukázateľný potenciál napojenia na existujúce
kultúrno-poznávacie trasy okrem iného aj prijatie záväzkov na zachovanie dlhodobého účelového vyuţitia
intervencie, pretoţe intervencie ROP nie sú zamerané na samotné zakonzervovanie nehnuteľných kultúrnych
pamiatok bez následného vyuţitia. V tomto prípade zároveň upozorňujeme na čl. 55 nariadenia ES č.
1083/2006 v súvislosti s projektmi generujúcimi príjmy. Zámerom ROP je posilniť podporiť obnovu a ochranu
nehnuteľného pamiatkového fondu prostredníctvom trvalého a aktívneho vyuţívania v prospech rozvoja
príslušného regiónu.

strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava
a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického,
energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj
výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies
a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie
solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)
c) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne
súvisiaceho s účelom vyuţitia stavby, vrátane IKT vybavenia
d) sadové a parkové úpravy v areáli zariadení
e) projektové a inţinierske práce pre projekt, externý projektový manaţment,
verejné obstarávanie v rozsahu podľa Programového manuálu ROP

4. Oprávnené výdavky
Oprávnené výdavky:

















výdavky na projekt musia prispievať k napĺňaniu globálneho cieľa ROP, ktorým je
„zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v
regiónoch“ a tým prispievať k zvyšovaniu kvality ţivota obyvateľstva v regiónoch
a vyrovnávaniu medziregionálnych rozdielov na oprávnenom území,
všetky výdavky musia mať priamu súvislosť s projektom, ktorý je vypracovaný v
súlade so stratégiou ROP,
výdavky sú vyuţité na realizáciu oprávnených aktivít v zmysle zoznamu
oprávnených aktivít pre dané opatrenie ROP,
výdavky sú realizované v súlade so schváleným a zazmluvneným rozpočtom
projektu a jeho štruktúrou na presne určený účel,
kontrahovaná výška rozpočtu je stanovená na základe výsledkov procesu
verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné na základe účtovných
dokladov,
výdavky musia vzniknúť a byť uhradené zo strany ţiadateľa v časovom období od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2015,
oprávnené môţu byť aj výdavky na aktivity projektu, ktoré ţiadateľ realizoval pred
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, (napr. obstaranie projektovej dokumentácie
pre realizáciu stavby), ak bola ţiadosť o NFP schválená a výdavky neboli
uhradené pred 1.1.2007,
ţiadatelia nie sú oprávnení financovať ani čiastočne duplicitne financovať ten istý
projekt z rovnakého opatrenia ROP, viacerých opatrení ROP súčasne, resp. z
iných verejných zdrojov; Verzia 1.8 17 10. 9. 2009 v prípade zistenia duplicitnej
podpory z verejných zdrojov bude poskytnutý NFP vymáhaný RO pre ROP, a to
aj dodatočne,
ţiadatelia nie sú oprávnení predloţiť viac ako jednu ţiadosť o NFP na podporu
rovnakých aktivít (resp. aktivít smerujúcich na dosiahnutie toho istého výstupu
projektu) z rovnakého opatrenia ROP v rámci jednej výzvy na predkladanie
ţiadostí o NFP; v prípade zistenia duplicitného predloţenia ţiadosti o NFP na
podporu takýchto aktivít bude neskôr predloţená ţiadosť neschválená,
čerpanie schváleného NFP sa uskutočňuje na základe ţiadosti o platbu, ktorú
spolu s účtovnými dokladmi a ďalšou podpornou dokumentáciou predkladá
prijímateľ na RO pre ROP, resp. SO/RO v súlade s pravidlami stanovenými v
zmluve o poskytnutí NFP a v Inštrukciách pre vypracovanie ţiadosti o platbu v
rámci ROP. Prostriedky ES a spolufinancovanie štátneho rozpočtu sú počas
realizácie projektu prijímateľom poskytované systémom refundácie, alebo
predfinancovania, (s výnimkou vybraných orgánov štátnej správy, napr. štátnych
rozpočtových organizácií, ktoré sú oprávnené vyuţívať len systém refundácie
alebo zálohovej platby) v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 vypracovanom
MF SR. RO pre ROP poskytne prijímateľom súčinnosť pri zabezpečovaní
finančných prostriedkov na priebeţné financovanie projektov v prípade systému
refundácie. Ţiadosť o platbu sa predkladá vo výške minimálne 20 % z celkových
oprávnených výdavkov uvedených v zmluve o poskytnutí NFP. Uvedený limit
neplatí v prípade záverečnej platby pri systéme predfinancovania a v súvislosti
s dodrţaním pravidiel prechodu SR na jednotnú menu euro. V odôvodnených
prípadoch môţe RO pre ROP na základe písomnej ţiadosti prijímateľa povoliť
výnimku z uvedeného pravidla (predovšetkým . V prípade systému zálohových
platieb, v prípade investičných projektov menšieho rozsahu, alebo neinvestičných
projektov a pod.). Výnimka sa povaţuje za schválenú tým, ţe RO pre ROP, resp.
SO/RO schváli ţiadosť o platbu, ku ktorej sa ţiadosť o výnimku vzťahuje.
Oprávnený systém financovania a ďalšie podmienky čerpania schváleného NFP
sú stanovené v zmluve o poskytnutí NFP, ktorej vzor sa vţdy uverejňuje ako
príloha výzvy.





RO pre ROP posudzuje rozpočet aj z hľadiska členenia rozpočtu na skupiny
oprávnených výdavkov, stavebné objekty a v rámci nich na skupiny oprávnených
výdavkov a logickej previazanosti jednotlivých činností, úrovne podrobnosti a
stupňa úplnosti a z pohľadu primeranosti objemu jednotlivých poloţiek rozpočtu a
ich nevyhnutnosti pre správnu a efektívnu realizáciu aktivít projektu.
RO pre ROP odporúča ţiadateľom venovať príprave rozpočtu zvýšenú pozornosť
vzhľadom na skutočnosť, ţe v procese realizácie nebude RO pre ROP
schvaľovať ţiadne ţiadosti o zmenu rozpočtu.

5. Výška príspevku žiadateľovi
Forma, výška a intenzita pomoci:
Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt:
Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 165 000
EUR (4 970 790 SKK).
Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 2 490 000
EUR (75 013 740 SKK).
Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách
v presnosti na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt pre subjekty verejnej správy okrem
organizácií štátnej správy.
Maximálna výška NFP v prípade organizácií štátnej správy predstavuje 100 % z
celkových oprávnených výdavkov.

Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt:
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt – Sektor verejnej správy, iný subjekt
verejnej správy

maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja

85,00 %

maximálny príspevok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

10,00 %

minimálna finančná účasť prijímateľa - subjektu verejného sektora

5,00 %

Zdroj: MVRR SR, 2009
Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt – organizácia štátnej správy

maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja

85,00 %

maximálny príspevok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

15,00 %

minimálna finančná účasť prijímateľa - subjektu verejného sektora

0,00 %

Zdroj: MVRR SR, 2009

Maximálna dĺžka trvania projektu:
Termín ukončenia projektu (t.j. termín ukončenia všetkých aktivít projektu) je maximálne
24 kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. V ţiadosti o NFP sa
uvádza len predpokladaný časový harmonogram, reálny časový harmonogram bude
súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP.

6. Termín
na
predkladanie
projektov, časový harmonogram
prípravy projektu
Termín na predkladanie projektov :

Alokovaná výška finančných prostriedkov je 85 000 000 EUR
Súhrnný prehľad podmienok oprávnenosti
skupiny
oprávnených
aktivít
budúci
záväzný
účel
využitia
nevyužívanej,
resp. nevhodne využívanej
nehnuteľnej
kultúrnej
pamiatky
(ďalej
len
„pamiatka“)
charakter pamiatky –
budova evidovaná v registri
nehnuteľných kultúrnych
pamiatok MK SR

oprávnené územie pre
miesto realizácie projektu

vlastníctvo pamiatky
žiadateľ o NFP

–

užívateľský
pamiatke

k

vzťah

celkové
oprávnené
výdavky na projekt
doba
sledovania

3.1.2
3.1.4

3.1.3
3.1.4

rozšírenie činnosti existujúcich
pamäťových a fondových inštitúcií
s právnou subjektivitou

zabezpečenie
činnosti
existujúceho
kultúrnospoločenského strediska alebo
osvetového strediska s právnou
subjektivitou

budova s potenciálom využitia na
rozšírenie činnosti existujúcej
budova s potenciálom využitia na
pamäťovej
alebo fondovej
kultúrno-spoločenskú
a/alebo
inštitúcie a tiež s potenciálom na
osvetovú činnosť vykonávanú
rozvoj cestovného ruchu (napr.
existujúcim subjektom
napojenie sa na blízku kultúrnopoznávaciu trasu)
katastrálne územie obce, ktorá je
pólom rastu a/alebo katastrálne
územie obce, ktorá sa nachádza
na území identifikovanom ako
katastrálne územie obce, ktorá je
územie
s medzinárodným
pólom rastu, na území ktorého sa
významom
a národným
nachádza aspoň jedna knižnica
významom
a ako
územia
a zároveň aspoň jedno múzeum
v regióne vyššej kategórie ako
alebo jedna galéria
príslušný región v zmysle Novej
stratégie cestovného ruchu SR do
roku 2013 v znení jej neskorších
aktualizácií
subjekt verejného sektora (obec / mesto / VÚC / ústredný orgán
štátnej správy /resp. iný subjekt podľa časti 3.3.1.5 Programového
manuálu ROP)
pamiatka je v správe existujúcej pamiatka je v správe existujúcej
príspevkovej, resp. rozpočtovej príspevkovej, resp. rozpočtovej
organizácie
s právnou organizácie
s právnou
subjektivitou
v zriaďovateľskej subjektivitou
v zriaďovateľskej
pôsobnosti subjektu verejného pôsobnosti subjektu verejného
sektora (t.j. obce / mesta / VÚC / sektora (t.j. obce / mesta / VÚC /
ústredného orgánu štátnej správy orgánu štátnej správy a pod.
a pod. v zmysle časti 3.3.1.5 v zmysle
časti
3.3.1.5
Programového manuálu ROP)
Programového manuálu ROP)
od 165 000 eur do 2 490 000 eur
päť rokov po ukončení projektu

dosahovania tzv. čistého
príjmu z projektu
termín, do ktorého je
možné
zo
strany
poskytovateľa
vymáhať
NFP, resp. jeho časť
vyžadované záložné právo
v prospech MVRR SR
doba realizácie projektu

31.8.2020
Nie, v prípade, že pamiatka je v správe subjektu, ktorý vznikol skôr ako
v roku podania žiadosti o NFP.
Áno, v prípade, že pamiatka je v správe subjektu, ktorý vznikol v roku
podania žiadosti o NFP.
maximálne 24 mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP

7. Referencie za rok 2009
Zoznam schválených projektov/ projektov na ktoré boli pridelené
finančné zdroje
Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov
Republiky
Ţiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
Popis: príprava ţiadosti,
Termín: 2009

Ministerstva Vnútra Slovenskej

Názov projektu: ECDL ŠTART pre zamestnancov miestnej časti Bratislava
Vrakuňa
Ţiadateľ: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Popis: príprava ţiadosti,
Termín: 2009

-

Názov projektu: „Komplexné vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu
Bratislava – Vajnory“
Ţiadateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Popis: príprava ţiadosti,
Termín: 2009
Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov v spoločnosti Auto Motiv, s.r.o.
Ţiadateľ: Auto Motiv, s.r.o.
Popis: príprava ţiadosti,
Termín: 2009

Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov OS ZZS SR
Ţiadateľ: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej sluţby SR
Popis: príprava ţiadosti,
Termín: 2009
Názov projektu: Zateplenie ZŠ Kataríny Brúderovej Bratislava - Vajnory
Ţiadateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory
Popis: príprava ţiadosti,
Termín: 2009
Názov projektu: Zateplenie ZŠ v Ivanke pri Dunaji
Ţiadateľ: obec Ivanka pri Dunaji
Popis: príprava ţiadosti,
Termín: 2009
Názov projektu: ACE shop
Ţiadateľ: WALLACE, s.r.o., Nám. SNP 41/59, 960 01 Zvolen
Popis: príprava ţiadosti, príprava podnikateľského a marketingového plánu
Termín 2009

Kontakty:
Mgr. Peter Vilim
0948/333 415
peter.vilim@essential-cg.sk
Konateľ spoločnosti
Ing. Milica Okáliová
0948/777 148
milica.okali@essential-cg.sk
Euroconsulting sales manager

ESSENTIAL CONSULTING GROUP, s.r.o.
Majakovského 35
902 01 Pezinok
Slovenská republika

www.essential-cg.sk

