Dodatok č. 4
k Integrovanej stratégii rozvoja územia
Názov integrovanej stratégie rozvoja územia:

Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme

Názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
Miestna akčná skupina MALOHONT
Adresa:
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

Štatutárny zástupca
Meno priezvisko, titul
Podpis

Miloš Očenáš
Pečiatka

Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
tel.: 047/5695 533, mirkakubka@ozveny.sk, www.malohont.sk
IČO: 45016585, DIČ: 2022469240, č.ú.:0382052403/0900

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Dodatok č. 4 k Integrovanej stratégii rozvoja územia

MAS MALOHONT

V súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.6, platným od 22.03.2010,
kapitolou 12. Vykonávanie zmien, bodom c) Zmeny pri vyhlásení výzvy na implementáciu
stratégie, najvyšší orgán Miestnej akčnej skupiny MALOHONT - Zhromaždenie členov MAS
- schválil dňa 14.04.2010 v Hrachove aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia
MAS MALOHONT Dodatkom č. 4 k Integrovanej stratégií rozvoja územia v súlade s
Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.5, aktualizovaného Dodatkom č. 5 zo
dňa 26.01.2010 a Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.6, aktualizovaného
Dodatkom č. 6 platného od 22.03.2010, a to v nasledovných častiach:
POVINNÉ PRÍLOHY
Príloha č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované
prostredníctvom osi 4 Leader (opatrenie 3.2 – A, 3.4.2 a 3.4.1)
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PRÍLOHA Č. 4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,
IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
Časť A: Opatrenia osi 3
STRATEGICKÝ CIEĽ
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych
zdrojov

PRIORITA
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

2. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

2. Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím
a zhodnotením prírodných a kultúrnych daností regiónu

NÁZOV OPATRENIA PRV
SR 2007 - 2013

3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho
cestovného ruchu

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

ODVÔVODNENIE

- rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích
zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a
rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete,
zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
- prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších
nevyužitých objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia
s kapacitou max. 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie
prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia
pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
- výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
kempingového
ubytovania vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových
ciest, pripojenia na inžinierske siete a úprav v rámci areálu
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov
a doplnkových relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu
nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia (sauna, krb, bazén
a pod.)
- fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu (v prípade žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti
poľnohospodárstva ich podiel tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách /príjmoch
musí byť nižší ako 30 %)
SWOT analýza územia poukazuje v silných stránkach na existujúci
potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a v slabých
stránkach na jeho nedostatočné využívanie a chýbajúce služby
vrátane nedostatku ubytovacích a stravovacích kapacít. Zachované
prvky tradičnej architektúry v niektorých oblastiach územia
a záujem miestnych ľudí o investovanie do nevyužívaného domové
fondu (na základe prieskumu potrieb a projektových zámerov) sú
predpokladom pre naplnenie cieľa tohto opatrenia, ktorým je rozvoj
nízko kapacitného ubytovania a doplnkových služieb. Realizácia
uvedených aktivít prispieva k rozvoju cestovného ruchu i k
zlepšeniu ekonomických príležitostí obyvateľov, miestnych
podnikateľov a v konečnom dôsledku i obcí.
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ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

17

Združenia

0

Obce

0

Ostatní

0

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

630 684,46

Výška financovania z vlastných zdrojov

630 684,46

Ostatné verejné
zdroje

VÚC

0,00

Iné verejné zdroje

0,00
1 261 368,92

Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

2 600,00 EUR
132 775,68 EUR
1.
2.
3.
1.

investície do dlhodobého hmotného majetku
investície do dlhodobého nehmotného majetku
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov)
výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky,
dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu
MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom
denníku pred udelením Štatútu MAS)
2. nákup použitého majetku
3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov
4. nákup nehnuteľností
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode
3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j.
s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu)
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny
materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu
realizovanú vlastnou prácou
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia
11. nájomné poplatky
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce
13. poradenské a konzultačné služby
14. projektová dokumentácia
-3-

Dodatok č. 4 k Integrovanej stratégii rozvoja územia

Neoprávnené projekty

MAS MALOHONT

15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu chatiek
16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných
a relaxačných potrieb
1. projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu
2. projekty realizované v obciach nad 20 000 obyvateľov
(neuplatňuje sa v prípade, ak v danom okrese je
nezamestnanosť vyššia ako 20 %)
3. projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným
ubytovaním

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

-

minimálne kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné opatrenia osi 3
v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4:

1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia
pôsobnosti MAS.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti
(splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné
konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje
sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
4. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek
podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa
použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
6. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,
kapitole 13 Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a
štátneho rozpočtu.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov
od podpísania zmluvy.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah
oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu
s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných
zariadení). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené
kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné
povolenie).
9. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované
ubytovacie zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých
objektov môžu mať kapacitu maximálne 10 základných lôžok v piatich izbách (každá so
sociálnym zariadením – WC a sprcha, resp. vaňa a maximálne dvomi základnými lôžkami)
a minimálne spoločnú kuchynku. V prípade budovania stravovacích priestorov tieto musia
pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné len ubytovaným osobám.
10. Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia
musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.
11. Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti
a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia
ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
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12. V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za
predchádzajúce účtovné obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu zároveň
preukáže, že v predchádzajúcom účtovnom období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti
poskytovania ubytovacích služieb. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením
Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri
kapitolu 15. Výklad pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu).
14. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný
zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom
Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej
zriadení.
15. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať
projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne
pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.
-

kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
definované v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia vrátane spôsobu ich preukázania:

1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila
2.
3.

4.
5.

pre príslušné opatrenia osi 3.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení,
kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia
osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie
osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít
a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci
implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke
a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52
nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé
a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku
52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č.
800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa
článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a
nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de
minimis.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov
na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade
s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného
príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné
podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade so stratégiou príslušnej MAS.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia
pôsobnosti MAS.
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6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec,
ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným
prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z
tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci
implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu
stratégie“).
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu,
uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia
byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí
byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa).
V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje
sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou
čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
(KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV))

Výberové kritéria
MAS si nestanovila žiadne výberové kritériá.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

1. Končeným prijímateľom - predkladateľom projektu:
- žena – 5 bodov
- mladí do 30 rokov – 5 bodov
- poľnohospodár – 5 bodov
- občan z marginalizovanej skupiny – 5 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú uvedenú skupinu, do ktorej patrí.)
2. Projekt sa realizuje v obci, kde je nezamestnanosť:
- nad 10 % do 15 % vrátane – 5 bodov
- nad 15 % do 20 % vrátane – 10 bodov
- nad 20 % do 25 % vrátane – 15 bodov
- nad 25 % - 20 bodov
3. V projekte sa plánuje s vytvorením nových pracovných miest, prípadne
živností:
- 1 pracovné miesto, živnosť – 10 bodov
- 2 a viac pracovných miest, živností – 20 bodov
4. Projekt je zameraný na:
- rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich ubytovacích zariadení – 10
bodov
- rekonštrukciu rodinných domov (alebo nevyužitých objektov) na nové
ubytovacie zariadenie, resp. výstavbu nového kempingu – 20 bodov
-6-

Body

max. 20

max. 20

max. 20

max. 20

Dodatok č. 4 k Integrovanej stratégii rozvoja územia

MAS MALOHONT

5. Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je aj poskytovanie
doplnkových relaxačných služieb (bazén, sauna, krb a pod.):
- za každú doplnkovú relaxačnú službu – 5 bodov, max. 20 bodov
6. Projekt prispieva k rozvoju cestovného ruchu (nadväzuje na existujúce
služby v oblasti cestovného ruchu):
- na miestnej úrovni – 10 bodov
- na miestnej a regionálnej úrovni – 20 bodov
7. V projekte je naplánované využitie miestnych zdrojov:
- materiál, tradície, prírodné a kultúrne danosti a pod. – 10 bodov
- miestnych podnikateľov ako (sub)dodávateľov – 10 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú uvedenú skupinu miestnych zdrojov,
ktoré plánuje konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v projekte využiť.)
8. Projekt je svojím riešením originálny a jedinečný:
- projekt je nápaditý a ojedinelý v obci, kde sa bude realizovať – 10 bodov
- projekt je neobvyklý, nápaditý a ojedinelý, aký sa v regióne ešte
nerealizoval – 20 bodov
9. Projekt je kvalitne pripravený a spracovaný:
- ciele, aktivity a výstupy projektu na seba logicky nadväzujú – 5 bodov
- plánovaný rozpočet projektu zodpovedá rozsahu aktivít – 5 bodov
- udržateľnosť projektu po jeho ukončení je zabezpečená a premyslená –
10 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú časť projektu, ktorá je kvalitne
pripravená a spracovaná.)
10. Pri realizácii projektu bude využitá aj vlastná práca:
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
11. Projekt je súčasťou komplexného projektu/skupiny projektov, realizovaných
alebo pripravovaných v obci alebo regióne v rámci iných výziev, prípadne na
ne nadväzuje:
- projekt nadväzuje na pripravované a realizované projekty – 5 bodov
- projekt je súčasťou komplexnejšieho projektu, skupiny projektov - 10
bodov
Celkom

Postup pri
rovnakom
počte
bodov

max. 20

max. 20

max. 20

max. 20

max. 20

max. 10

max. 10

max. 200

V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
b) Význam projektu pre viac obcí, prípadne celý región
c) Vytvorených viac pracovných miest v rámci projektu
d) Vyššie spolufinancovanie projektu
O tom, ktorý projekt bude v prípade rovnosti bodov vybratý, rozhodne Výberová
komisia MAS podľa uvedených kritérií, a to hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia sú
potrebné 2/3 hlasov prítomných členov Výberovej komisie MAS.
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné
prílohy

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť
A implementované prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti)
2. Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v tlačenej forme (pozri ŽoNFP, časť
E).
3. Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v elektronickej forme (pozri ŽoNFP,
časť E)
4. Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie
projektu (ak zákon neumožňuje takéto potvrdenie vydať - napr. v prípade, že nie
je potrebné akceptovať uplynutie skúšobnej lehoty spustenia prevádzky) –
-7-
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predložiť jednu z možností:
- osvedčenie, že konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykonáva činnosť
ako samostatne hospodáriaci roľník vydáva – obecný, mestský úrad (originál
alebo úradne osvedčená fotokópia);
- výpis zo živnostenského registra – príslušný obvodný úrad, odbor
živnostenský a ochrany spotrebiteľa (fotokópia).
5. Riadna účtovná závierka konečného prijímateľa – predkladateľa projektu za
posledné účtovné obdobie – pre subjekty účtujúce v sústave podvojného
účtovníctva (fotokópie) - nepredkladá sa v prípade, že žiadateľ nemá
podnikateľskú históriu, ani v prípade, že žiadateľ nemusí preukázať podiel
ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových
tržbách/príjmoch):
- súvaha
- výkaz ziskov a strát
- poznámky (len v prípade, že mu táto povinnosť vyplýva zo zákona
o účtovníctve)
6. Riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa – predkladateľa projektu za
posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za účtovné obdobie – pre subjekty
účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva fotokópie):
- výkaz o príjmoch a výdavkoch
- výkaz o majetku a záväzkoch
7. Daňové priznanie konečného prijímateľa - predkladateľa projektu k dani
z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok (fotokópia) –
ak má konečný prijímateľ- predkladateľ projektu podnikateľskú históriu.
8. Potvrdenie príslušného daňového úradu, že konečný prijímateľ- predkladateľ
projektu nie je platcom DPH, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia) – v prípade, ak konečný prijímateľ- predkladateľ projektu
nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok – ak má konečný
prijímateľ- predkladateľ projektu podnikateľskú históriu.
9. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľpredkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované
v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, (ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“).
10. Doklad preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu k pozemku a/alebo k budove, kde sa bude realizovať
investícia, s výnimkou špecifických prípadov:
- platný list vlastníctva (fotokópia),
- nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/ zmluva uzavretá na obdobie
najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia).
11. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa predkladateľa projektu vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia).
12. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má
trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti
MAS.
13. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (originál
alebo úradne osvedčená fotokópia).
14. Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému
ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
spolu s overeným jednoduchým situačným nákresom u stavieb, zariadení
a technológií, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, vrátane rozpočtu na
zakúpenie a inštaláciu technológie v prípade kúpy technológie (úradne osvedčená
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fotokópia).
15. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné
povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
16. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb – pozri kapitolu 14.
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu
Osi 4 Leader (originál alebo osvedčená fotokópia):
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000
EUR:
- víťazná cenová ponuka potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu
členeného podľa položiek;
- zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, obsahujúca
zdôvodnenie výberu.
17. V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000
EUR (vrátane):
- 1 cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude realizovať projekt alebo jeho
časť, potvrdená dodávateľom
18. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou pri
výdavkoch presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH:
- 2 cenové ponuky od iných dodávateľov
- záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na
vlastnú prácu alebo materiál vyrobený vlastnou prácou.
19. Potvrdenie o konzultácii projektu v Kancelárii MAS (originál).
20. Fotodokumentácia v rozsahu max. 4 fotografií o súčasnom stave.
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

3 výzvy: marec 2010, marec 2011, marec 2012

Min. a max. doba
realizácie projektov

min. 6 mesiacov
max. 18 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Opatrenie:
3.2 Podpora
činností
v oblasti
rozvoja
vidieckeho
cestovného
ruchu (313)

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet nových lôžok
(počet)
Počet nových
kempingových
ubytovaní (počet)
Počet nových
doplnkových služieb
v nízko kapacitných
ubytovacích
zariadeniach (počet)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

0

100

0

2

0

14

- monitorovacie správy:
(s poslednou ŽoP)
- dotazníkové zisťovanie
MAS: (1 x ročne)
- kolaudačné
rozhodnutia:
(priebežne)
- fotodokumentácia
pred a po realizácii
projektu: (priebežne)
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PRÍLOHA Č. 4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,
IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
Časť A: Opatrenia osi 3
STRATEGICKÝ CIEĽ
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych
zdrojov

PRIORITA
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

3. Rozvoj základnej vybavenosti obcí

ŠPECIFICKÝ CIEĽ
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

3. Zlepšiť vybavenosť, základné služby a vzhľad obcí regiónu

NÁZOV OPATRENIA PRV
SR 2007 - 2013

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

- úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava parkov,
rybníkov, prameňov, studničiek,...)
- budovanie a rekonštrukcia cyklotrás
- priestorové značenie samostatných trás pre nemotorovú dopravu
- budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a turistických
trás so zameraním na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo
regiónu (okrem rekonštrukcie a modernizácie stavieb a budov
evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok)

DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

- obce – póly rastu
- obce – mimo pólov rastu
Jednou zo slabých stránok regiónu sú neupravené verejné
priestranstvá obcí, ktoré vytvárajú negatívny obraz o obci najmä
u návštevníkov obce, ale i miestnych obyvateľov, ktorí tu žijú.
Neupravený vzhľad obcí pôsobí rušivým dojmom aj vo vzťahu k
cestovného ruchu, rovnako ako viditeľný prírodný a kultúrny
potenciál, ktorý je nedostatočne využívaný v prospech jeho rozvoja.
Z týchto dôvodov sú aktivity tohto opatrenia zamerané na
zveľadenie verejných priestranstiev a využitie prírodného
a kultúrneho dedičstva prostredníctvom tematických trás, náučných
chodníkov a cyklotrás, ktoré spoločne okrem dobrého obrazu obce
vytvárajú podmienky pre stretávanie sa, voľný čas i rozvoj turizmu
pre miestnych i návštevníkov obce a regiónu.
Uvedené aktivity zároveň prispievajú k zlepšeniu životných
podmienok obyvateľov regiónu.

ODVÔVODNENIE

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

0

Združenia

0

Obce

14

Ostatní

0
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VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

26 205,00

Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné
zdroje

282 148,31

VÚC

41 492,00

Iné verejné zdroje

49 790,88
399 636,19

Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

6 638,78 EUR
66 387,84 EUR
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom
obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie
potrebnej v rámci stavebného konania;
5. výdavky spojené s externým manažmentom pri
implementácii projektu;
6. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť
8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu preukazuje ich vynaloženie
v rámci poslednej ŽoP.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej
skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona
o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú
výdavky oprávnené od 1.1.2007);
2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na vypracovanie
projektovej dokumentácie a výdavky spojené s externým
manažmentom projektov presahujúce 8 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu,
pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže
uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 %
oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické
zhodnotenie príslušných stavieb;
- 11 -
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6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny
materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu
realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
15. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov na
pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého manažmentu
projektov, a to v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je
konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte vystupuje
zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri realizácii
projektu.
1. projekty zamerané na vytváranie zisku.

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

-

minimálne kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné opatrenia osi 3
v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4:

1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia
pôsobnosti MAS .
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek
podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa
použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,
kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch
rokov od podpísania zmluvy.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp.
iného právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických
prípadov (napr. výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte),najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na
ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo,
resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade
pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže
- 12 -
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konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP,
ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených
pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní
objektov, ktoré sú predmetom projektu
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po
dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný
zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským
orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej
zriadení.
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním
verejného obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP
(projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a
kapitolou 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať
projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne
pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.
kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
definované v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia vrátane spôsobu ich preukázania:

1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila
pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení,
kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia
osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie
osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít
a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci
implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke
a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52
nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé
a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku
52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č.
800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa
článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a
nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de
minimis.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov
na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade
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s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného
príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné
podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade so stratégiou príslušnej MAS.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia
pôsobnosti MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec,
ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom
– predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže
predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie
Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu,
uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia
byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí
byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa).
V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje
sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou
čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
(KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV))

Výberové kritéria
MAS si nestanovila žiadne výberové kritériá.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1. Projekt sa realizuje v obci, kde je nezamestnanosť:
- nad 10 % do 15 % vrátane – 5 bodov
- nad 15 % do 20 % vrátane – 10 bodov
- nad 20 % do 25 % vrátane – 15 bodov
- nad 25 % - 20 bodov
2. Projekt je v súlade s PHSR obce, príp. mikroregiónu a VÚC:
- súlad s PHSR obce, príp. mikroregiónu – 5 bodov
- súlad s PHSR vyššieho územného celku – 5 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každý súlad s PHSR.)
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3. A) Projekt je zameraný na budovanie a rekonštrukciu cyklotrás
a tematických trás:
- v rámci mikroregiónu, príp. celého regiónu – 30 bodov
- v rámci obce a jej susednej obce/obcí – 20 bodov
- v rámci jednej obce – 10 bodov
B) Projekt je zameraný na úpravu verejných priestranstiev a drobnú
architektúru:
- vo viacerých obciach – 30 bodov
- len v jednej obci – 20 bodov
- len v miestnej časti obce – 10 bodov
4. Projekt je zameraný na:
- zlepšenie vzhľadu obce a vytvorenie nového produktu/služby, ktorá
doteraz v obci nebola – 20 bodov
- zlepšenie vzhľadu obce – 10 bodov
5. V projekte je naplánované využitie miestnych zdrojov:
- materiál, tradície, prírodné a kultúrne danosti a pod. – 10 bodov
- miestnych podnikateľov ako (sub)dodávateľov – 10 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú uvedenú skupinu miestnych zdrojov,
ktoré plánuje konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v projekte využiť.)
6. Projekt prispieva k rozvoju cestovného ruchu (nadväzuje na existujúce
služby v oblasti cestovného ruchu):
- na miestnej úrovni –10 bodov
- na miestnej a regionálnej úrovni – 20 bodov
7. Projekt je svojím riešením originálny a jedinečný:
- projekt je nápaditý a ojedinelý v obci, kde sa bude realizovať – 10 bodov
- projekt je neobvyklý, nápaditý a ojedinelý, aký sa v regióne ešte
nerealizoval – 20 bodov
8. Projekt je kvalitne pripravený a spracovaný:
- ciele, aktivity a výstupy projektu na seba logicky nadväzujú – 5 bodov
- plánovaný rozpočet projektu zodpovedá rozsahu aktivít – 5 bodov
- udržateľnosť projektu je zabezpečená a premyslená – 10 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú časť projektu, ktorá je kvalitne
pripravená a spracovaná.)
9. Projekt bude realizovaný v spolupráci/partnerstve s miestnymi občanmi,
mimovládnymi organizáciami alebo podnikateľmi (napríklad formou
dobrovoľnej práce a pod.):
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
10. Pri realizácii projektu bude využitá aj vlastná práca:
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
11. Projekt je súčasťou komplexného projektu/skupiny projektov, realizovaných
alebo pripravovaných v obci alebo regióne v rámci iných výziev, prípadne na
ne nadväzuje:
- projekt nadväzuje na pripravované a realizované projekty - 10 bodov
- projekt je súčasťou komplexnejšieho projektu, skupiny projektov - 20
bodov
Celkom
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V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
Postup pri b) Význam projektu pre viac obcí, prípadne celý región
rovnakom c) Kvalita projektu
d) Vyššie spolufinancovanie projektu
počte
O tom, ktorý projekt bude v prípade rovnosti bodov vybratý, rozhodne Výberová
bodov
komisia MAS podľa uvedených kritérií, a to hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia sú
potrebné 2/3 hlasov prítomných členov Výberovej komisie MAS.
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné
prílohy

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4.
(formulár žiadosti).
2. Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej forme (pozri ŽoNFP, časť D).
3. Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v elektronickej forme (pozri ŽoNFP,
časť D).
4. Doklad o pridelení IČO (fotokópia).
5. Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia).
6. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie
stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný
právny vzťah užívať predmet projektu. Predkladá doklad preukazujúci vlastnícky
alebo nájomný vzťah konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude investícia, realizovať:
- platný list vlastníctva (fotokópia);
- nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá na obdobie
najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia).
7. Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje rozhodnutie
Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – podľa zamerania projektu (predkladá originál alebo úradne
overenú fotokópiu).
8. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo
zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu predkladá záverečné stanovisko Ministerstva životného
prostredia SR (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).
9. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla
bankového účtu (fotokópia).
10. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti definované
(v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013) (ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“)..
11. Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup
pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu (predkladá originál alebo úradne
overenú fotokópiu).
12. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má
trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS.
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13. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (predkladá
originál alebo úradne overenú fotokópiu).
14. Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky
voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov – u stavieb, zariadení a technológií ktoré nevyžadujú
stavebné povolenie, spolu s jednoduchým situačným nákresom, vrátane rozpočtu
na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu technológie overené príslušným
stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia).
15. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné
povolenie (úradne osvedčená fotokópia).
resp. kópiu žiadosti o vydanie
stavebného povolenia, vyplnenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8,
potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia), pričom
právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA
najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia).
16. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona č.
503/2009 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu14. Usmernenie postupu konečných
prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác
a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader (originál alebo úradne
overená fotokópia):
- víťazná cenová ponuka potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu členeného
podľa položiek;
- zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní;
- potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie
tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb,
ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 503/2009
Z. z. o verejnom obstarávaní s uvedením metódy verejného obstarávania
a citovaním §, podľa ktorého žiadateľovi vyplynula povinnosť obstarávať –
nie je potrebné v prípade obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami
(§102);
- preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné
obstarávanie (fotokópia) – nie je potrebné v prípade obstarávania zákaziek
s nízkymi hodnotami (§102).
17. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb– pozri kapitolu 14.
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi
4 Leader (originál alebo osvedčená fotokópia):
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000
EUR:
- víťazná cenová ponuka potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu členeného
podľa položiek;
- zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, obsahujúca
zdôvodnenie výberu.
18. V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000
EUR (vrátane):
- 1 cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude realizovať projekt alebo jeho
časť, potvrdená dodávateľom
19. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením
stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou pri výdavkoch
presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH:
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-

2 cenové ponuky od iných dodávateľov;
záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na vlastnú
prácu alebo materiál vyrobený vlastnou prácou.
Nepovinn 20. Potvrdenie o konzultácii projektu v Kancelárii MAS (originál).
é prílohy 21. Fotodokumentácia v rozsahu max. 4 fotografií o súčasnom stave.
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

4 výzvy: dec. 2009, sept. 2010, sept. 2011, sept. 2012

Min. a max. doba
realizácie projektov

min. 6 mesiacov
max. 18 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Opatrenie:
3.4.2
Obnova
a rozvoj
obcí (322)

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet novo
upravených
verejných
priestranstiev (počet)
Počet km
vybudovaných
cyklotrás (km)
Počet vybudovaných
náučných chodníkov
a trás (počet)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

8

160

480

3

12

- 18 -

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

- monitorovacie správy:
(s poslednou ŽoP)
- dotazníkové zisťovanie
MAS: (1 x ročne)
- fotodokumentácia
pred a po realizácii
projektu: (priebežne)
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PRÍLOHA Č. 4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,
IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
Časť A: Opatrenia osi 3
STRATEGICKÝ CIEĽ
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

Zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych
zdrojov

PRIORITA
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

3. Rozvoj základnej vybavenosti obcí

ŠPECIFICKÝ CIEĽ
INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

3. Zlepšiť vybavenosť, základné služby a vzhľad obcí regiónu

NÁZOV OPATRENIA PRV
SR 2007 - 2013

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

- rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových
ihrísk, tržníc, zastávok, prvkov drobnej architektúry (prístrešky,
mostíky, lavičky, altánky, informačné tabule, vstupy do obcí,
odpočívadlá,...) a pod.
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov,
objektov spoločenského významu (okrem samostatných budov
obecných úradov, domov smútku), pamätihodností obcí (okrem
stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v
registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok) vrátane ich okolia a
zriadenia pripojenia na internet

DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

- obce – póly rastu
- obce – mimo pólov rastu
V území sa nachádza veľa nevyužívaných obecných budov a
objektov spoločenského významu či ihrísk v zlom technickom
stave. Záujem o zlepšenie ich stavu potvrdzuje veľké množstvo
projektových zámerov obcí, podnety občanov vyjadrené
v prieskume potrieb i záujmové organizácie, ktoré v týchto
podmienkach realizujú aktivity v prospech rozvoja obce.
Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom zlepšenia stavu
uvedených objektov vytvoriť podmienky pre spoločenské, kultúrne
a športové aktivity, ktoré sú dôležitým prvkom začleňovania
obyvateľov do života obce.
So zlepšením stavu týchto objektov súvisí aj kvalita poskytovaných
verejných služieb, a tým aj kvalita života ľudí v obciach. Navyše
ich zapojenie do realizácie aktivít tohto opatrenia je zárukou toho,
že obnovené objekty budú naďalej využívané.

ODVÔVODNENIE

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

0

Združenia

0

Obce

45

Ostatní

0
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VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

63 417,85

Výška financovania z vlastných zdrojov
VÚC

Ostatné verejné
zdroje

1 171 745,34

Iné verejné zdroje

0,00
33 193,92
1 268 357,11

Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

6 638,78 EUR
66 387,84 EUR
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom
obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie
potrebnej v rámci stavebného konania;
5. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii
projektu;
6. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť
8 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu preukazuje ich vynaloženie
v rámci poslednej ŽoP.
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej
skupiny (s výnimkou výdavkov na obstarávanie podľa zákona
o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej
dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú
výdavky oprávnené od 1.1.2007) ;
2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na vypracovanie
projektovej dokumentácie a výdavky spojené s externým
manažmentom projektov presahujúce 8 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu,
pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže
uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených
výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie
príslušných stavieb;
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6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny
materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu
realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov
obecných úradov;
16. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov na
pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého manažmentu
projektov, a to v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je
konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte vystupuje
zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri realizácii
projektu.
1. projekty zamerané na vytváranie zisku;
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú,
sociálnu a školskú problematiku.

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

-

minimálne kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné opatrenia osi 3
v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4:

1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia
pôsobnosti MAS..
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP
(projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
3. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek
podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa
použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
5. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení ,
kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch
rokov od podpísania zmluvy.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp.
iného právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov) preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických
prípadov (napr. výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte),
najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je
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potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný
právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod
stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí
s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu
objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže
vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú
predmetom projektu.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predložení ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu
do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka
do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
10. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
11. Projekt musí mať neziskový charakter.
12. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním
verejného obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP
(projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a
kapitolou 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri podaní ŽoNFP.
13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať
projekt podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne
pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.
-

kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
definované v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia vrátane spôsobu ich preukázania:

1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila
pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení,
kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia
osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie
osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít
a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci
implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke
a/alebo Dodatkoch. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52
nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé
a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku
52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č.
800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa
článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a
nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de
minimis.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov
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na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v súlade
s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného
príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;
- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné
podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.
Projekt musí byť vypracovaný v súlade so stratégiou príslušnej MAS.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia
pôsobnosti MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec,
ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom
– predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže
predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie
Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu,
uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia
byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí
byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa).
V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje
sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou
čestného vyhlásenia.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA
PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
(KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV))

Výberové kritéria
MAS si nestanovila žiadne výberové kritériá.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1. Projekt sa realizuje v obci, kde je nezamestnanosť:
- nad 10 % do 15 % vrátane – 5 bodov
- nad 15 % do 20 % vrátane – 10 bodov
- nad 20 % do 25 % vrátane – 15 bodov
- nad 25 % - 20 bodov
2. Projekt je v súlade s PHSR obce, príp. mikroregiónu a VÚC:
- súlad s PHSR obce, príp. mikroregiónu – 5 bodov
- súlad s PHSR vyššieho územného celku – 5 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každý súlad s PHSR.)
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3. Projekt je zameraný na:
- zlepšenie vzhľadu zariadenia (objektu) a vytvorenie novej služby, ktorá
doteraz v obci nebola poskytovaná, príp. zariadenia, ktoré v obci
neexistovalo – 30 bodov
- zlepšenie vzhľadu zariadenia (objektu) a poskytovaných služieb – 20
bodov
- zlepšenie vzhľadu zariadenia(objektu) a obce – 10 bodov
4. Výstupy projektu budú slúžiť:
- pre obyvateľov obce a širokú verejnosť z viacerých obcí a okolia (kde táto
služba, zariadenie nie je k dispozícii) - 20 bodov
- pre obyvateľov obce(nakoľko v okolitých obciach je táto
služba/zariadenie k dispozícii) - 10 bodov
5. V projekte je naplánované využitie miestnych zdrojov:
- materiál, tradície, prírodné a kultúrne danosti a pod. – 10 bodov
- miestnych podnikateľov ako (sub)dodávateľov – 10 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú uvedenú skupinu miestnych zdrojov,
ktoré plánuje konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v projekte využiť.)
6. Projekt prispieva k rozvoju cestovného ruchu (nadväzuje na existujúce
služby v oblasti cestovného ruchu):
- na miestnej úrovni – 5 bodov
- na miestnej a regionálnej úrovni – 10 bodov
7. Projekt je svojím riešením originálny a jedinečný:
- projekt je neobvyklý, nápaditý a ojedinelý, aký sa v regióne ešte
nerealizoval – 20 bodov
- projekt je nápaditý a ojedinelý v obci, kde sa bude realizovať – 10 bodov
8. Projekt je kvalitne pripravený a spracovaný:
- ciele, aktivity a výstupy projektu na seba logicky nadväzujú – 5 bodov
- plánovaný rozpočet projektu zodpovedá rozsahu aktivít – 5 bodov
- udržateľnosť projektu po jeho ukončení je zabezpečená a premyslená –
10 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú časť projektu, ktorá je kvalitne
pripravená a spracovaná.)
9. Výstup projektu budú slúžiť pre:
- ženy – 5 bodov
- mladých do 30 rokov – 5 bodov
- poľnohospodárov – 5 bodov
- občanov z marginalizovanej skupiny – 5 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú uvedenú skupinu, pre ktorú budú výstupy
projektu slúžiť)
10. Projekt bude realizovaný v spolupráci/partnerstve s miestnymi občanmi,
mimovládnymi organizáciami alebo podnikateľmi (napríklad formou
dobrovoľnej práce a pod.):
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
11. Pri realizácii projektu bude využitá aj vlastná práca:
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
12. Projekt je súčasťou komplexného projektu/skupiny projektov, realizovaných
alebo pripravovaných v obci alebo regióne v rámci iných výziev, prípadne na
ne nadväzuje:
- projekt nadväzuje na pripravované a realizované projekty – 5 bodov
- projekt je súčasťou komplexnejšieho projektu, skupiny projektov - 10
bodov
Celkom
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V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
b) Význam projektu pre viac obcí, prípadne celý región
c) Kvalita projektu
d) Vyššie spolufinancovanie projektu
O tom, ktorý projekt bude v prípade rovnosti bodov vybratý, rozhodne Výberová
komisia MAS podľa uvedených kritérií, a to hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia sú
potrebné 2/3 hlasov prítomných členov Výberovej komisie MAS.
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné
prílohy

1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013, 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované
prostredníctvom osi 4 (formulár žiadosti).
2. Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej forme (pozri ŽoNFP, časť
D).
3. Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v elektronickej forme (pozri ŽoNFP,
časť D).
4. Doklad o pridelení IČO (fotokópia).
5. Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia).
6. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie
stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný
právny vzťah užívať predmet projektu. Predkladá doklad preukazujúci vlastnícky
alebo nájomný vzťah
konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude investícia, realizovať:
- platný list vlastníctva (fotokópia);
- nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá na obdobie
najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia).
7. Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – podľa zamerania projektu (predkladá
originál alebo úradne overenú fotokópiu).
8. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo
zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konečný prijímateľ
– predkladateľ projektu predkladá záverečné stanovisko Ministerstva životného
prostredia SR (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).
9. Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa– predkladateľa projektu
alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla
bankového účtu (fotokópia).
10. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti (v Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre žiadateľa
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013) (ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“).
11. Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup
pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu (predkladá originál alebo úradne
overenú fotokópiu).
12. Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, že pôsobí (má
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trvalé, príp. prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti
MAS.
13. Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (predkladá
originál alebo úradne overenú fotokópiu).
14. Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky
voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov – u stavieb, zariadení a technológií ktoré
nevyžadujú stavebné povolenie, spolu s jednoduchým situačným nákresom,
vrátane rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu technológie overené
príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia).
15. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné
povolenie (úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti o vydanie
stavebného povolenia, vyplnenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8,
potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia), pričom
právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA
najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia).
16. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona
č. 503/2009 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, pozri kapitolu14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader (originál
alebo úradne overená fotokópia):
- víťazná cenová ponuka
potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu
členeného podľa položiek;
- zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní;
- potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie
tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb,
ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č.
503/2009 Z. z. o verejnom obstarávaní s uvedením metódy verejného
obstarávania a citovaním §, podľa ktorého žiadateľovi vyplynula povinnosť
obstarávať – nie je potrebné v prípade obstarávania zákaziek s nízkymi
hodnotami (§102);
- preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné
obstarávanie (fotokópia) – nie je potrebné v prípade obstarávania
zákaziek s nízkymi hodnotami (§102).
17. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb– pozri kapitolu 14.
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v Usmernení pre administráciu
Osi 4 Leader (originál alebo osvedčená fotokópia):
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000
EUR:
- víťazná cenová ponuka potvrdená dodávateľom vrátane rozpočtu
členeného podľa položiek;
- zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, obsahujúca
zdôvodnenie výberu.
18. V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000
EUR (vrátane):
- 1 cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude realizovať projekt alebo jeho
časť, potvrdená dodávateľom
19. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
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uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb vlastnou prácou pri
výdavkoch presahujúcich individuálne 30 000 EUR bez DPH:
- 2 cenové ponuky od iných dodávateľov;
- záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na
vlastnú prácu alebo materiál vyrobený vlastnou prácou.
20. Potvrdenie o konzultácii projektu v Kancelárii MAS (originál).
21. Fotodokumentácia v rozsahu max. 4 fotografií o súčasnom stave.
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

4 výzvy: dec. 2009, sept. 2010, sept. 2011, sept. 2012

Min. a max. doba
realizácie projektov

min. 6 mesiacov
max. 18 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Opatrenie:
3.4.1
Základné
služby pre
vidiecke
obyvateľstvo
(321)

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Východisk
ový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Počet obnovených
rekreačných zón
(počet)
Počet obnovených
ihrísk (počet)
Počet
zrekonštruovaných
objektov
spoločenského
významu (počet)

0

5

2

10

0

15

- 27 -

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

- monitorovacie správy:
(s poslednou ŽoP)
- dotazníkové zisťovanie
MAS: (1 x ročne)
- fotodokumentácia pred
a po realizácii projektu:
(priebežne)

