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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Brusel
KOM(2008) 442/4
2008/xxxx (CNS)

Návrh
NARIADENIE RADY,
ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske
výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský
program podpory konzumácie ovocia

(predložené Komisiou)
{SEC(2008) 2225}
{SEC(2008) 2226}
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Nariadením Rady (ES) č. 1182/2007, ktorým sa ustanovujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide
o sektor ovocia a zeleniny, a zabezpečuje sa rozsiahla reforma sektora ovocia a zeleniny
s cieľom podporovať konkurencieschopnosť a trhovú orientáciu sektoru a zladiť ho s ostatnou
časťou reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Jedným z hlavných cieľov
reformovaného systému je zvrátiť klesajúcu konzumáciu ovocia a zeleniny.
Ciele SPP, ktoré sa stanovujú v článku 33 Zmluvy zahŕňajú stabilizáciu trhov, zaistenie
dostupnosti zásob a zaistenie toho, že sa zásoby dostanú k spotrebiteľovi za primerané ceny.
Poskytovanie pomoci Spoločenstva v rámci školského programu podpory konzumácie ovocia,
zeleniny a banánov žiakov vo výchovných inštitúciách by tieto ciele malo splniť. Program by
mal ďalej prispieť k tomu, aby si mladí konzumenti vážili ovocie a zeleninu.
Globálnym cieľom školského programu podpory konzumácie ovocia (a zeleniny) na úrovni
EÚ je, vzhľadom na tento fakt, ustanoviť politiku a finančný rámec pre iniciatívy členských
štátov, ktorých cieľom je trvalé zvýšenie podielu ovocia a zeleniny v strave detí vo veku, keď
sa ich stravovacie návyky ešte len formujú. Tým, že by sa predišlo výdavkom, alebo by sa
znížili výdavky na zdravotníctvo, ktoré sú následkom zlého stravovania, by tento program
predstavoval investíciu do budúcnosti. Pozitívny vplyv na konzumáciu by okrem toho mohol
prispieť k splneniu cieľov SPP.
Keďže sa obezita výraznejšie prejavuje v sociálne znevýhodnených skupinách, mal by školský
program podpory konzumácie ovocia pozitívny sociálny vplyv aj tým, že by zmenšoval
rozdiely v zdravotnej oblasti.
V Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou,
nadváhou a obezitou v Európe sa odôvodňuje význam konzumácie ovocia a zeleniny ako
súčasti zdravého stravovania sa, zdôrazňuje sa potreba súdržnej akcie na európskej úrovni
a upriamuje sa pozornosť na to, akú by mohla SPP zohrávať úlohu vo formovaní európskeho
stravovania sa, najmä v boji proti obezite a nadváhe. Uvádza sa v nej, že „školský program
podpory konzumácie ovocia by bol krokom správnym smerom“. V tejto súvislosti sa v článku
152 ods. 1 Zmluvy vyžaduje, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností
Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“.
Pri schvaľovaní reformy spoločnej organizácie trhov týkajúcej sa ovocia a zeleniny vydala
Rada nasledujúce vyhlásenie: „Na základe dramatického nárastu počtu obéznych detí
v skupine školákov, zdôrazneného v nedávno vydanej Bielej knihe Komisie(...), Rada vyzýva
Komisiu k čo najskoršiemu predloženiu návrhu školského programu podpory konzumácie
ovocia založeného na posúdení jeho prínosu, uskutočniteľnosti a s ním spojených
administratívnych nákladov“.
Európsky parlament vo svojej správe o návrhu všeobecného rozpočtu EÚ na finančný rok
2008 „znova zdôrazňuje svoju ochotu primerane z rozpočtu financovať ovocie a zeleninu pre
školy…vyjadruje aj svoje počudovanie, že Rada nerealizovala svoje politické
záväzky…vytvorením novej položky a rezervy v rozpočte pri vytváraní právneho základu;
vyzýva Komisiu na predloženie legislatívneho návrhu…ako sa ustanovuje v záveroch
poľnohospodárskej Rady z júna 2007“.
Komisia v súlade so záväzkom zlepšiť reguláciu posúdila vplyv štyroch možností, pokiaľ ide
o školský program podpory konzumácie ovocia: zachovanie súčasného stavu, ktoré nezahŕňa
žiadne ďalšie kroky zo strany Spoločenstva; prepojenie programov, ktoré zahŕňa výmenu
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skúseností a know-how, informačné a komunikačné opatrenia; podporujúce iniciatívy, ktoré
pozostávajú z iniciatív podpory konzumácie ovocia a zeleniny na školách s ustanovením
o vyňatí produkcie z financovania EÚ; hybné iniciatívy, ktorými sa ustanovuje jednotný,
flexibilný EÚ rámec pre ustanovenie o poskytovaní týchto produktov žiakom, monitorovanie
a hodnotenie, ako aj sprievodné opatrenia. V posúdení vplyvu sa dospelo k záveru, že
najvhodnejšou možnosťou na dosiahnutie sledovaných cieľov je možnosť hybných iniciatív
(možnosť 4).
Komisia v tomto zmysle navrhuje vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia,
ktorý z dôvodu maximálnej efektívnosti spája tri ponúknuté možnosti vo vzájomne sa
podporujúcom balíku opatrení. Obsahuje tieto prvky:
–

bezplatné rozdávanie ovocia a zeleniny v školách (súčasť možnosti hybných
iniciatív). Mala by sa zabezpečiť pomoc Spoločenstva na spolufinancovanie zásob
ovocia a zeleniny pre žiakov kľúčovej skupiny vo veku 6 – 10 rokov vo výchovných
inštitúciách (školách), s tým spojenej logistiky, monitorovania a vyhodnocovania.
Z tohto dôvodu sa navrhuje prideliť 90 miliónov eur z rozpočtu podľa hlavy
I nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. Umožnilo by to s rozšíriť existujúce ŠPPKO
v niektorých členských štátoch a so zriadením programov v ČŠ, ktoré podobné
programy často z dôvodu obmedzených rozpočtových prostriedkov nemajú.
Miera spolufinancovania Spoločenstva
v konvergenčných oblastiach.
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by

bola

vo

výške

50%

a 75%

–

sprievodné opatrenia. Predstavujú povinnosť členských štátov na štátnej
a regionálnej úrovni vypracovať stratégiu na základe odborných konzultácií so
zdravotníckymi a vzdelávacími orgánmi, zástupcami priemyslu a zainteresovanými
stranami. Stratégiou by sa mal ustanoviť spôsob, ako by bolo najvhodnejšie
implementovať školský program podpory konzumácie ovocia a začleniť ho do
študijného programu. Súčasťou implementácie by bola aj povinnosť zdôrazniť
zaangažovanosť EÚ. Sprievodné opatrenia by sa financovali predovšetkým na štátnej
úrovni;

–

aktivity na prepojenie programov s cieľom motivovať výmenu informácií a
vedomostí medzi aktérmi ŠPPKO a stimulovať povedomie verejnosti (ako sa uvádza
v možnosti 2 „prepojenie programov“). Pridelené prostriedky by mali byť vo výške
1,3 milióna eur;

–

propagácia poľnohospodárskych výrobkov, ktorá by sa mohla podporovať v rámci
podpory poľnohospodárskych výrobkov EÚ (ako sa uvádza v možnosti 3
„podporujúce iniciatívy“). Členské štáty by mohli využiť tento rámec najmä na
zrealizovanie sprievodných opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie
o priaznivých účinkoch spojených s konzumáciou ovocia a zeleniny. Nedávna
reforma týkajúca sa ovocia a zeleniny zvýšila orientačný rozpočet na propagáciu
týchto výrobkov o 6 miliónov eur;

–

monitorovanie a hodnotenie. Monitorovanie a hodnotenie by malo predstavovať
neodlučiteľnú časť programu EÚ, aby bolo možné zhotoviť spoľahlivé údaje
o účinnosti školského programu podpory konzumácie ovocia a jeho rôznych
alternatív a aby sa umožnila výmena osvedčených postupov.
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Všetky programy by preto zahŕňali tieto tri body:
• bezplatné rozdeľovanie ovocia (a/alebo zeleniny) vo výchovných zariadeniach (školách),
• súbor sprievodných opatrení,
• monitorovanie a hodnotenie.
Návrh sprevádza posúdenie vplyvu, ktorý vypracovala medziútvarová skupina s cieľom zaistiť
kompatibilitu medzi príslušnými politikami Spoločenstva.
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2008/xxxx (CNS)
Návrh
NARIADENIE RADY,
ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske
výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský
program podpory konzumácie ovocia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu1,
Keďže:
(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1182/20072 ktorým sa ustanovujú osobitné pravidlá pokiaľ
ide o sektor ovocia a zeleniny, ktorým sa ustanovuje rozsiahla reforma v sektore
ovocia a zeleniny s cieľom podporovať konkurencieschopnosť a trhovú orientáciu
sektoru a zladiť ho so zvyškom reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky
(SPP). Jedným z hlavných cieľov reformovaného systému je zvrátiť klesajúcu
konzumáciu ovocia a zeleniny.

(2)

Ciele SPP, ktoré sa stanovujú v článku 33 Zmluvy zahŕňajú stabilizáciu trhov,
zaistenie dostupnosti zásob a zaistenie toho, že sa zásoby dostanú k spotrebiteľovi za
primerané ceny. Poskytovanie pomoci Spoločenstva v rámci školského programu
podpory konzumácie ovocia, zeleniny a banánov vo výchovných inštitúciách by tieto
ciele malo splniť. Program by mal ďalej prispievať k tomu, aby si mladí konzumenti
vážili ovocie a zeleninu a týmto podporiť ich konzumáciu v budúcnosti, čím by sa na
druhej strane podporili príjmy v poľnohospodárstve, čo je jedným z ďalších cieľov
SPP. Okrem toho, podľa článku 35 písm. b Zmluvy sa môže v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky pre spoločné opatrenia vytvoriť nariadenie, ako napríklad
školský program podpory konzumácie ovocia, s cieľom propagovať konzumáciu
istých výrobkov.

(3)

Okrem toho v článku 152 ods. 1 Zmluvy sa vyžaduje, že „pri stanovení
a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň
ochrany ľudského zdravia“. Jasné zdravotné prínosy školského programu podpory
konzumácie ovocia sú aspekty, ktoré by sa mali integrovať do implementácie SPP.

1

Ú. v. EÚ C ..., ..., s. ...
Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007, s. 1.
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(4)

V tejto súvislosti sa v Bielej knihe Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov
súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe odôvodňuje význam konzumácie
ovocia a zeleniny ako súčasti zdravého stravovania sa, zdôrazňuje sa potreba súdržnej
akcie na európskej úrovni a upriamuje sa pozornosť na to, akú by mohla SPP zohrávať
úlohu vo formovaní európskeho stravovania sa, najmä v boji proti obezite a nadváhe.
Uvádza sa v nej, že „školský program podpory konzumácie ovocia by bol krokom
správnym smerom“.

(5)

Pri prijatí nariadenia (ES) č. 1182/2007 Rada vydala nasledovné vyhlásenie: „Na
základe dramatického nárastu počtu obéznych detí v skupine školákov, ktorý sa
zdôraznil v nedávno vydanej Bielej knihe Komisie ..., Rada vyzýva Komisiu, aby čo
najskôr predložila návrh školského programu podpory konzumácie ovocia založený na
posúdení jeho prínosu, uskutočniteľnosti a s ním spojených administratívnych
nákladov“.

(6)

Preto by sa mala zabezpečiť pomoc Spoločenstva s cieľom spolufinancovať
zásobovanie žiakov vo výchovných inštitúciách zdravým ovocím a zeleninou,
spracovaným ovocím a zeleninou, a takisto pre súvisiace náklady v oblasti logistiky,
distribúcie, vybavenia, komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania. Komisia
stanoví podmienky programu.

(7)

Členské štáty, ktoré chcú využívať program, by mali najprv vypracovať štátnu
a regionálnu politiku s cieľom zaistiť riadnu implementáciu školského programu
podpory konzumácie ovocia. Takisto by mali zabezpečiť sprievodné opatrenia, ktoré
sú potrebné na to, aby bol program efektívny.

(8)

Členské štáty majú povolené poskytovať dodatočnú štátnu pomoc na zásobovanie
výrobkov a súvisiacich nákladov a sprievodných opatrení, aby nebol obmedzený
celkový účinok podobných štátnych opatrení a školský program podpory konzumácie
ovocia zriadený Spoločenstvom má byť bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek
samostatné štátne školské programy podpory konzumácie ovocia, ktoré rešpektujú
právo Spoločenstva. Tento by však nemal nahrádzať súčasné financovanie
existujúcich štátnych školských programov alebo iných systémov, ktoré zahŕňajú
distribúciu ovocia na školách podpory konzumácie ovocia s cieľom zabezpečiť
skutočný účinok programu Spoločenstva.

(9)

S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové hospodárenie by sa mal ustanoviť pevný strop
pomoci Spoločenstva a maximálna miera spolufinancovania a finančný príspevok
Spoločenstva na program by sa mal pridať do zoznamu opatrení, ktoré sú oprávnené
na financovanie prostredníctvom európskych poľnohospodárskych fondov, ako sa
uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o
financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky3.

(10)

Program by mal platiť od školského roku 2009/2010, aby sa poskytol dostatočne dlhý
čas na jeho bezproblémovú implementáciu. Správa o programe sa má vypracovať
a doručiť po troch rokoch.

3

Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005, s. 1 Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.
1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7. 12. 2007, s. 1).
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(11)

S cieľom zefektívniť program by malo byť Spoločenstvo schopné financovať
informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia, ktorých cieľom je zvyšovať
povedomie verejnosti o programe a vytvárať opatrenia na prepojenie programov
súvisiace so školským programom podpory konzumácie ovocia a jeho cieľmi, bez
toho, aby boli dotknuté jej práva spolufinancovať, podľa nariadenia Rady (ES) č.
3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu
poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách4, nevyhnutné
sprievodné opatrenia na zvyšovanie povedomia o blahodarnom pôsobení konzumácie
ovocia a zeleniny na zdravie.

(12)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa integrovali do nariadenia (ES) č.
1234/20075 nariadením (ES) č. 361/20086 s účinnosťou od 1. júla 2008.

(13)

Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1290/2005
K článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa pridáva nasledujúci bod (f):
„(f)

finančný príspevok Spoločenstva na školský program podpory konzumácie ovocia
uvedený v článku 103ga ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (*).
(*)

Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“

Článok 2
Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1234/2007
Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa mení a dopĺňa takto:
(1)

Oddiel IVa kapitoly IV hlavy I časti II sa mení a dopĺňa takto:
(a)

za článkom 103g sa vkladá nasledujúci pododdiel IIa:

„PODODDIEL IIA“
ŠKOLSKÝ PROGRAM PODPORY KONZUMÁCIE OVOCIA
Článok 103ga
Pomoc na zásobovanie ovocných a zeleninových a banánových výrobkov žiakom
1.

4
5
6
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Na základe podmienok, ktoré stanoví Komisia, sa od školského roku
2009/2010 udelí pomoc Spoločenstva na zásobovanie žiakov vo
výchovných inštitúciách ovocím a zeleninou, spracovaným ovocím

Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2008, s. 1.
Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.
.../2008 (Ú. v. EÚ L ..., ... 2008, s. ...).
Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008, s. 1.

7

SK

a zeleninou a takisto sa môžu udeliť prostriedky na určité súvisiace
náklady
v
oblasti logistiky,
distribúcie,
vybavenia,
komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania.
2.

Členské štáty, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, vypracujú
najprv štátnu a regionálnu stratégiu. Takisto zaistia sprievodné opatrenia,
ktoré sú potrebné na to, aby bol program efektívny.

3.

Pomoc Spoločenstva uvedená v odseku 1 nesmie:
(a)

presiahnuť 90 miliónov eur za školský rok,

(b)

prekročiť 50% výdavkov na náklady za dodávky a súvisiace
náklady uvedené v odseku 1, alebo 75% takýchto výdavkov
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje konvergenčný cieľ.

(c)

pokrývať iné náklady ako sú náklady za dodávky a súvisiace
náklady uvedené a odseku 1 a

(d)

byť použitá ako náhrada za súčasné financovanie akýchkoľvek
existujúcich štátnych školských programov podpory konzumácie
ovocia alebo iných systémov, ktoré zahŕňajú distribúciu ovocia na
školách.

Konvergenčný cieľ znamená cieľ činností pre najmenej rozvinuté členské
štáty a regióny podľa právnych predpisov Spoločenstva, ktorými sa riadi
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny
fond za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

(b)

4.

Členské štáty smú udeliť okrem pomoci Spoločenstva aj štátnu pomoc na
zásobovanie výrobkami a na súvisiace náklady uvedené v odseku 1.
Takisto smú udeliť štátnu pomoc na sprievodné opatrenia uvedené
v odseku 2.

5.

Školským programom podpory konzumácie ovocia zriadeným
Spoločenstvom nesmú byť dotknuté akékoľvek samostatné štátne školské
programy podpory konzumácie ovocia, ktoré rešpektujú právo
Spoločenstva.

6.

Spoločenstvo môže takisto financovať podľa článku 5 nariadenia (ES) č.
1290/2005 informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia,
súvisiace so školským programom podpory konzumácie ovocia, vrátane
zvyšovania povedomia verejnosti o programe a súvisiace opatrenia na
prepojenie programov.“;

pred článok 103h sa vkladá tento nadpis:

„PODODDIEL III
PROCESNÉ USTANOVENIA“
(c)

SK

V článku 103h sa dopĺňa tento bod:
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„(f) ustanovenia o školskom programe podpory konzumácie ovocia
uvedeného v článku 103ga, vrátane zoznamu príslušných výrobkov,
rozdelenie pomoci medzi členské štáty, finančné a rozpočtové
hospodárenie, súvisiace náklady, štátne politiky, sprievodné opatrenia
a informačné, monitorovacie a hodnotiace opatrenia a opatrenia na
prepojenie programov.“
(2)

V druhom odseku článku 180 sa za "103e" vkladá "103ga".

(3)

Do článku 184 sa vkladá tento bod 6)
"6)

pred 31. augustom 2012 Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní
školského programu podpory konzumácie ovocia ustanoveného v článku
103ga, pokiaľ to bude potrebné spolu s vhodnými návrhmi. Táto správa má
hlave objasňovať v akom rozsahu tento program podporil v členských štátoch
dobre fungujúce školské programy podpory konzumácie ovocia a vplyv tohto
programu na zlepšenie stravovacích návykov detí."
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v
Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli,

Za Radu
predseda
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FINANČNÝ VÝKAZ
1.

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA:
05 02 08 12 (riadok bude vytvorený)
05 08 09

ROZPOČTOVÉ
PROSTRIEDKY:
–
p.m. (2008)
2 mil. € (PNR 2009)

2.

NÁZOV:
Nariadenie Rady ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej
spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia
3.
PRÁVNY ZÁKLAD
Články 36 a 37 Zmluvy
4.
CIELE:
Zabezpečenie ovocných a zeleninových a banánových výrobkov žiakom vo výchovných inštitúciách, čo
by zlepšilo konzumáciu v budúcnosti a pomohlo stabilizovať trhy.
5.
FINANČNÉ DÔSLEDKY
12-MESAČNÉ BEŽNÝ
NASLEDUJÚCI
OBDOBIE
ROZPOČTOVÝ ROZPOČTOVÝ
ROK 2008
ROK 2009
(v mil. eur)
(v mil. eur)
(v mil. eur)
5.0
VÝDAVKY
+91,3
–
–
–
Z ROZPOČTU ES
(NÁHRADY/INTERVENCIE)
–
VÝDAVKY NÁRODNÝCH
ORGÁNOV
–
INÉ
5.1
PRÍJMY
–
–
–
–
VLASTNÉ ZDROJE ES
(POPLATKY/CLÁ)
–
NÁRODNÉ
2010
2011
2012
2013
5.0.1 ODHADOVANÉ VÝDAVKY
+91,3
+91,3
+91,3
+90,3
5.1.1 ODHADOVANÉ PRÍJMY
–
–
–
–
5.2
SPÔSOB VÝPOČTU:
–
6.0
MOŽNO PROJEKT FINANCOVAŤ Z ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV
ZAČLENENÝCH DO PRÍSLUŠNÝCH KAPITOL BEŽNÉHO ROZPOČTU?
ÁNO NIE
6.1
MOŽNO PROJEKT FINANCOVAŤ PRESUNOM MEDZI JEDNOTLIVÝMI
KAPITOLAMI BEŽNÉHO ROZPOČTU?
ÁNO NIE
6.2
BUDE POTREBNÝ DOPLŇUJÚCI ROZPOČET?
ÁNO NIE
6.3
BUDE POTREBNÉ ZAČLENIŤ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY DO BUDÚCICH
ÁNO NIE
ROZPOČTOV?
POZNÁMKY:
1)
Dodávka výrobkov
90 milión eur
2)
Vytváranie sietí
2010 – 2011 – 2012
=1 Mil. eur
+ výročná konferencia (každý rok) =0,3 Mil. eur
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