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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 cestovného ruchu využitím a zhodnotením
daností regiónu

NÁZOV OPATRENIA PRV SR

2007 - 2013

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

1

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Označenie opatrenia v ISRU: 2.2 Budovanie a rekonštrukcia
rekreačných a ubytovacích zariadení (nad 10 lôžok)
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných
a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 - 40 lôžok - stavebné
investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet
- rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré
stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou
11 - 40 lôžok - stavebné investície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia
pripojenia na internet
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností
(turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo,
pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna,
bazén, detské ihrisko a pod.) - stavebné investície, investície do
vybavenia, strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na
internet
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty,
pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.
- právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky v
zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)1 podnikajúce
v oblasti
poľnohospodárstva,
ktorých
podiel
ročných
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových
tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie
predstavuje minimálne 30 %.
Koneční prijímatelia - predkladatelia projektu musia podnikať v
poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa pri
ŽoNFP (projekte).
Oprávneným prijímateľom nie je podnik, ktorý je podnikom v
ťažkostiach v zmysle článku 2.1, bodu 10 Usmernenia Spoločenstva
o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem
v ťažkostiach (Ú. V. C 244 z 1. 10. 2004, str. 2).

Pozri kapitolu 15. Výklad pojmov
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Aktivity tohto opatrenia sú zamerané na rozvoj nových
a existujúcich foriem podnikania v oblasti cestovného ruchu. Na
jednej strane je predmetom opatrenia vytvárať alternatívne
ekonomické činnosti k poľnohospodárskej výrobe, ktoré pomôžu
stabilizovať zamestnanosť v agrosektore, zlepšiť príjmy
poľnohospodárov a v neposlednom rade prispejú k rozvoju
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

ODVÔVODNENIE

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

2

Združenia

0

Obce

0

Ostatní

0

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

157 216,93

Výška financovania z vlastných zdrojov

157 216,93

Ostatné verejné
zdroje

VÚC

0,00

Iné verejné zdroje

0,00
314 433,86

Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

3 000,00 EUR
400 000,00 EUR
1. investície do dlhodobého hmotného majetku
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku
Oprávnené sú výdavky dňom predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS.
Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov:
1. výdavky sú v súlade s legislatívou EÚ a SR;
2. výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí
NFP, musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade
s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti;
3. výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť
doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované
u konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v súlade s platnými
právnymi predpismi.
4. výdavky musia byť uhradené zo strany konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu pred ich deklarovaním PPA v rámci ŽoP
(priebežná ŽoP, záverečná ŽoP).
1. výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú
MAS (článok 8 nariadenia Komisie ES č. 800/2008 v znení
neskorších zmien a doplnkov). V prípade obstarania strojov, zariadení
a technológií vynaložené výdavky a vyhotovené dodacie listy
a preberacie protokoly pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú
MAS, okrem finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy
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formou splátok za podmienok uvedených v bode 2 (k uzatvoreniu
zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú
MAS), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba tie, ktoré
konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu vznikli odo dňa
podania ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS. Stavebné investície so
začiatkom realizácie pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú
MAS (evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred
podaním ŽoNFP (projektu));
nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje
finančný prenájom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov, ani kúpa prenajatej veci
(pričom nájom vznikol max. dňom udelenia štatútu MAS), resp. kúpa
formou splátok v zmysle Obchodného zákonníka v prípade, ak sa
jedná o následné odkúpenie konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu už používaných nových strojov a zariadení
za predpokladu, že k finančnému prenájmu, resp. kúpe konečným
prijímateľom – predkladateľom projektu už používaných nových
strojov a zariadení došlo max. dňom udelenia štatútu MAS. V zmluve
o finančnom prenájme a o splátkovom predaji musia byť odčlenené
oprávnené výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické
zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za
uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na
réžiu, poistenie a pod.), ak sú predmetom zmluvy;
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;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou:
- špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou
a vyhotovením určené na prepravu určitých druhov tovarov
a/alebo výrobkov a/alebo ostatných produktov pre potreby
doplnkovej výroby a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia
(napr. vozidlá na prevážanie pltí a pod.);
- pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov, štvorkoliek,
bicyklov a pod. (len za účelom poskytovania služieb);
- vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb).
nákup zvierat;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
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;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
vlastná práca;
bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné
poplatky;
spracovateľské poplatky, poistné a ostatné výdavky spojené
s obstarávaním investície formou splátkového predaja;
lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené
so zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov,
výdavky na réžiu, poistenie a pod.;
nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov
súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa
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zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného
zákonníka;
výdavky vynaložené v hotovosti;
poradenské a konzultačné služby;
projektová dokumentácia;
výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených v zozname
prílohy 1 Zmluvy o založení ES;
dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb,
ktoré konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval
v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a
Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie
postupu
konečných
prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb;
nákup IKT (napr.: PC, notebooku, klávesnice, myši k PC, mobilného
telefónu multifunkčného zariadenia (fax, tlačiareň, kopírovací stroj
skener), dataprojektoru a plátna, fotoaparátu, a softwaru vrátane jeho
aktualizácie a licencií) okrem výdavkov súvisiacich so zriadením
pripojenia na internet.
projekty zamerané na hlavnú poľnohospodársku produkciu
projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, školstvo, sociálne
služby a bytovú výstavbu
projekty zamerané na výrobu energie z alternatívnych zdrojov,
v rámci ktorých prevažnú časť vyrobenej energie (nad 50 %)
spotrebuje vo vlastnom podniku
projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov veternej,
vodnej a solárnej energie

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenia osi 3 a spôsob ich preukázania sú
definované v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER, v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít
a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4
kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
vrátane spôsobu ich preukázania sú definované v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER, v
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia

-

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, v ktorej konečný prijímateľ - predkladateľ projektu
vykonáva poľnohospodársku činnosť:
- áno - 20 bodov
- nie - 0 bodov
2. Projekt sa realizuje v obci, kde je nezamestnanosť:
- nad 10 % do 15 % vrátane - 5 bodov
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- nad 15 % do 20 % vrátane - 10 bodov
- nad 20 % do 25 % vrátane - 15 bodov
- nad 25 % - 20 bodov
V projekte sa plánuje s vytvorením nových pracovných miest:
- 1 pracovné miesto - 10 bodov
- 2 a viac pracovných miest - 20 bodov
Projekt je zameraný na:
- výstavbu rekreačných a ubytovacích zariadení a/alebo rekonštrukciu
existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na
agroturistické objekty - 30 bodov
- rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných a ubytovacích zariadení - 20 bodov
- len na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu areálov vytvárajúcich
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností bez poskytovania
ubytovacích služieb - 10 bodov
Súčasťou projektu je aj vytvorenie podmienok pre rozvoj rekreačných a
relaxačných činností:
- za každú rekreačnú a relaxačnú činnosť - 5 bodov, max. 20 bodov
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
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
Projekt je kvalitne pripravený a spracovaný:
- ciele, aktivity a výstupy projektu na seba logicky nadväzujú - 10 bodov
- plánovaný rozpočet projektu zodpovedá rozsahu aktivít - 10 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.)
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

Postup pri
rovnakom
počte
bodov

max. 20

max. 30

max. 20

max. 20

max. 20

max. 30

max. 20

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

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu je povinný doložiť pre príslušné opatrenie
osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER povinné prílohy v súlade
s podmienkami uvedenými v:
- ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3,
- Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER v účinnom znení, v kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a v Prílohe č. 6
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Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi
4 LEADER.
1. Potvrdenie o konzultácii projektu v Kancelárii MAS (originál).
2. Fotodokumentácia v rozsahu max. 4 fotografií o súčasnom stave.
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

1 výzva: august 2013

Min. a max. doba
realizácie projektov

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

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Opatrenie:
3.1 Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Východiskový
stav

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Počet nových
lôžok (počet)

0

30

Počet nových
rekreačných a
relaxačných
činností
(počet)

0

2

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

- monitorovacie správy:
(s poslednou ŽoP)
- dotazníkové zisťovanie
MAS: (1 x ročne)
- kolaudačné rozhodnutia:
(priebežne)
- fotodokumentácia pred
a po realizácii projektu:
(priebežne)
2

ZMENA V ZMYSLE USMERNENIA PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

Aktualizácia opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4 a to len v prípade zmien v PRV
alebo Usmernení, v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít
a opatrení osi 3

Odôvodnenie3
--Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER4
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER5
--2

Uveďte typ zmeny v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie.
3
Uveďte odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4
LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie.
4
Uveďte či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie
rozvoja územia, príloha č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
5
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej osnovy
integrovanej stratégie rozvoja územia, návrhová časť kapitola 4: Zostavenie strategického rámca, kapitola 4.2 Akčný plán
vo väzbe na os 4 LEADER. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp. odsek
a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
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Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--Zmena opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4 (rozšírenie, resp. doplnenie
opatrení a činností v súlade s Usmernením, Príloha
č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4).
Odôvodnenie8
Doplnenie opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam bolo vykonané a schválené
z nasledovných dôvodov:
- v čase doplnenia opatrenia eviduje MAS projektové zámery právnických osôb podnikajúcich v oblasti
poľnohospodárstva so zameraním na ubytovacie zariadenia a rekreačné činnosti
- pred vyhlásením posledných výziev disponuje MAS nevyčerpanými finančnými prostriedkami v opatrení
3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu - Časť A, ktoré neboli ani po troch výzvach na
predkladanie projektov vyčerpané
- vybrané činnosti v rámci opatrenia 3.1 sú previazané na audit zdrojov aj SWOT analýzu - sú postavené na
využití niektorých silných stránok ako sú dobré podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu,
záujem podnikateľov investovať do rozvoja podnikov a absorpčná schopnosť podnikateľov, ako aj na
využití príležitostí, ktorými sú podpora diverzifikácie poľnohospodárstva - ich realizácia prispeje nielen k
dosiahnutiu cieľov stratégie a k naplneniu monitorovacích a hodnotiacich indikátorov, ale aj k eliminácii
niektorých slabých stránok súvisiacich s nedostatkom ubytovacích kapacít a s nedostatočne rozvinutým
cestovným ruchom
Doplnením opatrenia 3.1 medzi opatrenia implementované prostredníctvom osi 4 LEADER prispejeme k:
- riešeniu problémov, ktorými sú nerozvinutý cestovný ruch a nedostatok pracovných príležitostí
- dosiahnutiu špecifického cieľa 2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností
regiónu, nakoľko podporuje realizáciu činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, a tým aj k
naplneniu strategického cieľa ISRU, ktorým je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov
- naplneniu monitorovacích a hodnotiacich indikátorov na úrovni výstupov (počet prijímateľov podpory,
celkový objem investícií, počet nových lôžok a rekreačných činností), výsledkov (počet vytvorených
pracovných miest a počet turistických návštevníkov) a dopadu (úroveň nezamestnanosti)

Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie9
Áno
Nie

6

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej osnovy
integrovanej stratégie rozvoja územia, návrhová časť kapitola 4: Zostavenie strategického rámca, kapitola 4.4
Monitorovací a hodnotiaci rámec. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp.
odsek a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
7
Uveďte či zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj iné zmeny v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie
rozvoja územia. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp. odsek a následne
upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
8
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie - odôvodnenie rozšírenia, resp.
doplnenia opatrení a činností, uviesť previazanosť na audit zdrojov, SWOT analýzu a väzbu na špecifický cieľ a/alebo
prioritu v Prílohe č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia v zmysle schválenej stratégie., ako bude
zmena riešiť problémy územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov a monitorovacích, hodnotiacich indikátorov
(bod 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec, Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia).
9
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej osnovy
integrovanej stratégie rozvoja územia, príloha č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia. Zároveň uveďte
zmenu v prílohe č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp.
odsek a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené a priložte predmetnú prílohu k prílohe č.4
Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
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Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER4
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER5
4.2.1

Vybrané opatrenia osi 3 PRV implementované prostredníctvom osi 4 LEADER

Na základe potrieb územia a v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciou osi 4 LEADER si
verejno - súkromné partnerstvo (MAS) stanovilo v Integrovanej stratégii rozvoja územia (ISRÚ) nasledovné
opatrenia (t.j. vybrané činnosti opatrení osi 3 PRV), ktoré chce implementovať prostredníctvom osi 4 LEADER:

ISRÚ

PRV

Vybrané opatrenia ISRÚ = vybrané činnosti opatrení osi 3 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER:
Vybrané opatrenie
Vybrané činnosti, ktoré budú implementované cez os 4 LEADER
3.1 Diverzifikácia
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení
smerom k
s kapacitou 11 - 40 lôžok - stavebné investície, investície do vnútorného
nepoľnohospodárvybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet
skym činnostiam
- rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj
pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 - 40 lôžok - stavebné
investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií
2.2 Budovanie
vrátane zriadenia pripojenia na internet
a rekonštrukcia
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na
rekreačných
rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo,
a ubytovacích
rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy,
zariadení (nad 10
sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) - stavebné investície, investície do
lôžok)
vybavenia, strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet
Opatrenia osi 3 PRV a konkrétne činnosti, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 LEADER sú
rozpracované v Prílohe č. 4 - Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013,
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
Opatrenie ISRÚ
Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných
2.1
ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
Budovanie a rekonštrukcia rekreačných
2.2
a ubytovacích zariadení (nad 10 lôžok)
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
3.2

Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach

Opatrenie osi 3 PRV
Podpora činností v oblasti rozvoja
3.2
vidieckeho cestovného ruchu
Diverzifikácia smerom k
3.1
nepoľnohospodárskym činnostiam
Obnova a rozvoj obcí
3.4.2
Základné služby pre vidiecke
3.4.1
obyvateľstvo

Demarkačné línie medzi opatreniami osi 3 PRV a opatreniami Integrovanej stratégie rozvoja územia
(ISRÚ) implementovanými cez os 4 PRV:
opatrenie
osi 3 PRV

činnosti

3.1 Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

-

-

-

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných
a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok
rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov
(ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické
objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a
predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii
vrátane technológií) a nákup strojov, technológií
a zariadení pre doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho
charakteru
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických
zariadení vrátane hygienických, ekologických a
rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických
-8-

os 3
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os 4 LEADER
ISRÚ

X

X

X

X

X

X
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činností (napr. kryté bazény, fitness centrá, masážne a
solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky
odpadových vôd a pod.)
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov
vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a
relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo,
rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné
športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko a pod.)

X

X

Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER na
príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia

Opatrenie osi 3 PRV implementované prostredníctvom osi 4
LEADER
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
3.1
Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného
3.2
ruchu
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Cieľ ISRÚ

2.

Podporiť rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu využitím
a zhodnotením daností regiónu

3.

Zlepšiť základné služby
a vzhľad obcí regiónu

Realizácia činností v rámci opatrení 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
(vybrané činnosti opatrenia 2.2 ISRÚ) a opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu (opatrenie 2.1 ISRÚ) prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa 2 - Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu, a to najmä prostredníctvom rozvoja ubytovacích, rekreačných a
relaxačných zariadení, ako aj nízko kapacitného ubytovania v území pôsobnosti partnerstva MAS MALOHONT.

Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
4.4.1
•

Monitorovací rámec
Dodatočné monitorovacie ukazovatele pre sledovanie výstupov na úrovni opatrení ISRÚ,
implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER:

Úroveň:
Opatrenie

ISRÚ:
2.2 Budovanie
a rekonštrukcia rekreačných
a ubytovacích zariadení
(nad 10 lôžok)
Os 3 PRV:
3.1 Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)
•

Ukazovateľ
(názov
a merná
jednotka)

Východiskový
stav

Počet nových
lôžok (počet)

0

30

Počet nových
rekreačných a
relaxačných
činností
(počet)

0

2

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
- monitorovacie správy:
- s poslednou ŽoP
- dotazníkové zisťovanie
MAS:
- 1 x ročne
- kolaudačné rozhodnutia:
- priebežne
- fotodokumentácia pred
a po realizácii projektu:
- priebežne

Povinné monitorovacie ukazovatele za opatrenia osi 3 PRV, implementované prostredníctvom osi
4 LEADER:

Úroveň
PRV

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

ISRÚ

Opatrenie:
nie je
implementované cez
Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym os 4 - nesleduje sa

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Typ
ukazovateľa

Počet
prijímateľov
podpory (počet)

Výstup
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činnostiam (311)

Opatrenie:
Budovanie
a rekonštrukcia
rekreačných
a ubytovacích
zariadení (nad 10
lôžok)

Celkový objem
investícií (v
EUR)
Hrubý počet
vytvorených
pracovných
miest

MAS MALOHONT
Výstup

314 433,86 EUR

Výsledok

2

a

Aktualizácia postupov pre výber ŽoNFP ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu pre príslušné opatrenie osi 3 PRV (kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov)10
Výberové kritéria
P. č.

Kritérium
MAS si nestanovila žiadne výberové kritériá.
Bodovacie kritéria

P. č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10

Kritérium

Body

Projekt sa realizuje v obci, v ktorej konečný prijímateľ - predkladateľ projektu
vykonáva poľnohospodársku činnosť:
- áno - 20 bodov
- nie - 0 bodov
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
V projekte sa plánuje s vytvorením nových pracovných miest:
- 1 pracovné miesto - 10 bodov
- 2 a viac pracovných miest - 20 bodov
Projekt je zameraný na:
- výstavbu rekreačných a ubytovacích zariadení a/alebo rekonštrukciu existujúcich
poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické
objekty - 30 bodov
- rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných a ubytovacích zariadení - 20 bodov
- len na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu areálov vytvárajúcich podmienky
na rozvoj rekreačných a relaxačných činností bez poskytovania ubytovacích
služieb - 10 bodov
Súčasťou projektu je aj vytvorenie podmienok pre rozvoj rekreačných a relaxačných
činností:
- za každú rekreačnú a relaxačnú činnosť - 5 bodov, max. 20 bodov
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
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

max. 20

max. 20

max. 20

max. 30

max. 20

max. 20

max. 20

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, v prípade doplnenia opatrení zadefinovanie postupov na výber projektov
konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (v zmysle informácií k vyplneniu Prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4
Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, Záväzná osnova Integrovanej
stratégie rozvoja územia):
- buď len výberové kritéria,
- buď len bodovacie kritéria. V prípade bodovacích kritérií je potrebné uviesť kritérium – počet bodov, príp. škálu
bodov,
- kombináciu výberových kritérií a bodovacích kritérií, tak, aby sa eliminovala možnosť subjektívneho hodnotenia
Výberovej komisie MAS.
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9.
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Projekt je kvalitne pripravený a spracovaný:
- ciele, aktivity a výstupy projektu na seba logicky nadväzujú - 10 bodov
- plánovaný rozpočet projektu zodpovedá rozsahu aktivít - 10 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.)
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

max. 20

max. 200

Celkom

Postup pri
rovnakom počte
bodov

max. 30

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.

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
Doplnenie opatrenia 3.1 si vyžiadalo aj ďalšie zmeny v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja
územia, a to v nasledovných častiach:
- kapitola 4.1 Integrovaná stratégie rozvoja územia (strategické plánovanie)
- kapitola 4.3 Finančný plán - v zmysle Oznámenia o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013, v rámci ktorého bol
vykonaný presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými opatreniami osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER - zmena v zmysle kapitoly 12.1.1 Zmeny bez
predchádzajúceho súhlasu PPA, písm. E, bod 4., ktorá podlieha schváleniu Výborom MAS.
- kapitola 5.3 Príjem projektov
- kapitola 5.4 Výber ŽoNFP (projektov)

4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie)
4.1.3 Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ)
Opatrenie 2.2: Budovanie a rekonštrukcia rekreačných a ubytovacích zariadení
Odôvodnenie:
Aktivity tohto opatrenia sú zamerané na rozvoj nových a existujúcich foriem podnikania v oblasti cestovného
ruchu. Na jednej strane je predmetom opatrenia vytvárať alternatívne ekonomické činnosti k poľnohospodárskej
výrobe, ktoré pomôžu stabilizovať zamestnanosť v agrosektore, zlepšiť príjmy poľnohospodárov
a v neposlednom rade prispejú k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.
Druhá časť aktivít má za cieľ rozvíjať a skvalitňovať služby existujúcich stredísk a zariadení cestovného ruchu
zameraných najmä na letnú alebo zimnú rekreáciu. Vytváranie nových atrakcií v existujúcich zariadenia
s dôrazom na ich celoročné využitie prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti týchto zariadení, k zvýšeniu
návštevnosti regiónu, a tým aj k rozvoju ostatných služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom ostatných
opatrení tejto priority.
Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok
- rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov, ktoré stratili svoj pôvodný účel, na
agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a
relaxačných činností (jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, vodné športy, zimné športy, sauna,
bazén a pod.)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR - os 4 LEADER
(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER)
Koneční prijímatelia:
právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva,
ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na
celkových tržbách/príjmoch za posledné účtovné obdobie predstavuje
minimálne 30 %
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Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane doplnkových služieb pre turistov
(kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky odpadových vôd a
pod.)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Konečný prijímatelia:
právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva,
ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na
celkových tržbách/príjmoch za posledné účtovné obdobie predstavuje
minimálne 30 %
Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok
- rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov, ktoré stratili svoj pôvodný účel, na agroturistické
objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane doplnkových služieb pre turistov
(kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky odpadových vôd a
pod.)
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a
relaxačných činností (jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén
a pod.)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Konečný prijímatelia:
právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva,
ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na
celkových tržbách/príjmoch za posledné účtovné obdobie predstavuje
minimálne 30 %
Operačný program:
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia:
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktorých podiel
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby predstavuje menej ako 30 %
z celkových tržieb/príjmov
Aktivity:
- výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (doplnkové a športové služby,
kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky a pod.)
- budovanie infraštruktúry k strediskám cestovného ruchu (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne
zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
- vytváranie nových atrakcií v regiónoch
Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Koneční prijímatelia:
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie

5.3 Príjem projektov
5.3.1
•

Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie
Postup pri vyhlásení každej výzvy

Partnerstvo (MAS) vyhlási časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie, ktorá začína
termínom uvedeným vo výzve a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP (projektov) uvedeným v rámci danej
výzvy. MAS zabezpečí príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do 60 90 dní
od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie, a to minimálne počas 14 pracovných dní.

5.4 Výber ŽoNFP (projektov)
5.4.1 Postupy na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov
Prehľad zamerania bodovacích kritérií:
kritérium

max. počet bodov
v rámci opatrení ISRÚ
2.1
2.2
3.1
3.2

Končený prijímateľ - predkladateľ projektu je žena, mladí do 30 rokov,
poľnohospodár alebo z marginalizovanej skupiny občanov
Realizácia projektu v mieste vykonávania poľnohospodárskej činnosti
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Nezamestnanosť v obci, kde sa realizuje projekt
Vytvorenie pracovných miest, príp. živností
Súlad projektu s PHSR obce a VÚC
Zameranie projektu
Doplnkové zameranie projektu
Vplyv na rozvoj cestovného ruchu
Využitie miestnych zdrojov
Originálnosť a jedinečnosť projektu
Kvalita spracovania projektu
Výsledky a dopad projektu na širokú verejnosť
Spolupráca na projekte s inými subjektmi alebo občanmi
Využitie vlastnej práce
Komplexnosť projektu/súčinnosť s inými projektmi
Výsledky a dopad projektu na ženy, mladých do 30 rokov,
poľnohospodárov a marginalizované skupiny občanov
max. počet bodov
•

20
20
X
20
20
20
20
20
20
X
X
10
10

20
20
X
30
20
20
X
20
30
X
X
X
20

20
X
10
30
20
20
20
20
20
X
10
10
20

20
X
10
30
X
10
20
20
20
20
10
10
10

X

X

X

20

200

200

200

200

Spôsob hlasovania pri rovnakom počte bodov

V prípade rovnosti bodov hodnotených projektov bude v rámci jednotlivých opatrení ISRÚ rozhodovať:
2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
(os 3 PRV - opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu)
a
2.2 Budovanie a rekonštrukcia rekreačných a ubytovacích zariadení (nad 10 lôžok)
(os 3 PRV - opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam)
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

Úprava min. a max. výšky oprávnených výdavkov
na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia
osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom
osi 4.
Odôvodnenie11
--Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER4
Áno

Nie

Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER5
--Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán12
---

11

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie - odôvodnenie úpravy min. a
max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3., uviesť previazanosť na audit
zdrojov, SWOT analýzu a vybrané rozvojové priority v zmysle schválenej stratégie, uviesť ako bude zmena riešiť problémy
územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov a monitorovacích, hodnotiacich indikátorov (bod 4.4 Monitorovací
a hodnotiaci rámec, Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia) v stratégií.
12
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej
osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia, návrhová časť kapitola 4: Zostavenie strategického rámca, kapitola 4.3
Finančný plán. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp. odsek a následne
upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
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Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201313
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie14
--Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER4
Áno

Nie

Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER5
--Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán12
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201313
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Zhromaždenie členov MAS
20.08.2013

Dátum schválenia zmeny

Ing. Oľga Maciaková
Podpis štatutárneho zástupcu MAS

13

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej
osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia, príloha č.5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV
2007 – 2013. Zároveň uveďte zmenu v prílohe č.5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007 –
2013 s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp. odsek a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené
a priložte predmetnú prílohu k prílohe č.4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
14
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie - odôvodnenie presunu
finančných prostriedkov, uviesť ako bude zmena riešiť problémy územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov
a monitorovacích, hodnotiacich indikátorov (bod 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec, Záväzná osnova integrovanej
stratégie rozvoja územia musí ostať zachovaný pre príslušné opatrenie osi 3 z ktorého sa presúvajú finančné prostriedky) v
stratégií.
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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 cestovného ruchu využitím a zhodnotením
daností regiónu
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B
Označenie opatrenia v ISRU: 2.4 Rozvoj regiónu ako jednej
turistickej destinácie
- marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja
regiónu

NÁZOV OPATRENIA PRV SR

2007 - 2013
PODPOROVANÉ ČINNOSTI
DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

-

právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu

Aktivity podnikateľov i obcí v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
ako perspektívnej oblasti rozvoja územia, si už v súčasnosti
vyžadujú koordináciu i lepšiu propagáciu.
Okrem individuálnej prezentácie zariadení je hlavnou prioritou
tohto opatrenia prepojenie jednotlivých služieb a atrakcií do
ucelených turistických balíčkov, ich spoločná propagácia
a koordinácia
prostredníctvom
regionálnych
turistických
informačných centier.
Spolupráca a koordinácia rôznych aktivít v rámci vymedzeného
územia prispieva k budovaniu atraktívneho obrazu o regióne, k
zvyšovaniu
konkurencieschopnosti
jednotlivých
zariadení
a k efektívnejšej propagácii služieb i regiónu ako celku, doma
i v zahraničí.

ODVÔVODNENIE

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

0

Združenia

1

Obce

0

Ostatní

0

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

0,00

Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné
zdroje

10 007,01

VÚC

0,00

Iné verejné zdroje

0,00
10 007,01

Celkový rozpočet opatrenia
- 15 -
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

1 500,00 EUR
15 000,00 EUR
1. výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov
2. výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho
členov na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a
výstavách cestovného ruchu
3. výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných
technológií
4. výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku
kvality
5. mzdy pracovníkov vrátane ich odvodov, ktorí sa podieľajú na
realizácií projektu
Oprávnené sú výdavky od udelenia štatútu MAS, t.j. od 03.08.2009.
Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov:
1. výdavky sú v súlade s legislatívou EÚ a SR;
2. výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí
NFP, musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade
s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti;
3. výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť
doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované
u konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v súlade
s platnými právnymi predpismi.
4. výdavky musia byť uhradené zo strany konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu pred ich deklarovaním PPA v rámci ŽoP
(priebežná ŽoP, záverečná ŽoP).
1. 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, t.j. pred 03.08.2009
2. nákup použitého majetku
3. nákup 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)
(nevzťahuje sa, ak si konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
nárokuje na prevádzkové výdavky v súvislosti s oprávnenými
výdavkami pre časť B - bod 2)
8. vlastná práca (okrem miezd pracovníkov vrátane odvodov, ktorí sa
podieľajú na realizácii projektu)
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné
poplatky
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia
11. nájomné poplatky (nevzťahuje sa ak si žiadateľ nárokuje na
prevádzkové výdavky v súvislosti s oprávnenými výdavkami pre
časť B - bod 2)
12. poradenské a konzultačné služby
13. projektová dokumentácia
- 16 -
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14. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a/alebo výstave
cestovného ruchu, ktorá je v jednom kalendárnom roku tretia
a ďalšia
15. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a/alebo výstave
cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho účastníka
16. dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie
služieb, ktoré konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
nerealizoval v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje verejné
obstarávanie a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní
tovarov, stavebných prác a služieb
Neoprávnené projekty

1. projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenia osi 3 a spôsob ich preukázania sú
definované v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER, v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít
a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4
kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
vrátane spôsobu ich preukázania sú definované v Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER, v
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 stanovené MAS:
1. Realizáciou projektu musí byť zabezpečená propagácia celkovej ponuky cestovného ruchu
územia MAS MALOHONT. Preukazuje sa čestným vyhlásením pri predložení ŽoNFP
(projektu).

-

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. V projekte sa plánuje s vytvorením nových pracovných miest:
- áno - 20 bodov
- nie - 0 bodov
2. Projekt je zameraný na:
- prípravu a tlač propagačných materiálov - 20 bodov
- účasť na domácich a/alebo zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného
ruchu - 20 bodov
- vybudovanie informačných a komunikačných technológií - 20 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú aktivitu/činnosť, ktorá je predmetom
predloženého projektu)
3. Súčasťou projektu je aj vytvorenie grafického loga/značky k spoločnej propagácii
regiónu ako jednej turistickej destinácie:
- áno - 30 bodov
- nie - 0 bodov
4. Projekt prispieva k rozvoju cestovného ruchu:
- na regionálnej úrovni - 10 bodov
- 17 -
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- na regionálnej a národnej úrovni - 20 bodov
5. Projekt je svojím riešením originálny a jedinečný:
- áno - 20 bodov
- nie - 0 bodov
6. Projekt je kvalitne pripravený a spracovaný:
- ciele, aktivity a výstupy projektu na seba logicky nadväzujú - 10 bodov
- plánovaný rozpočet projektu zodpovedá rozsahu aktivít - 10 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.)
7. Projekt je súčasťou komplexného projektu/skupiny projektov, realizovaných alebo
pripravovaných v 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

Postup pri
rovnakom
počte
bodov

max. 20

max. 30

max. 20

max. 200

V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
b) Význam projektu pre 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

Nepovinné
prílohy

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu je povinný doložiť pre príslušné opatrenie
osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER povinné prílohy v súlade
s podmienkami uvedenými v:
- ŽoNFP (projekte) pre príslušné opatrenie osi 3,
- Usmernení pre administráciu osi 4 LEADER v účinnom znení, v kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a v Prílohe č. 6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi
4 LEADER.
1. Potvrdenie o konzultácii projektu v Kancelárii MAS (originál).
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

1 výzva: august 2013

Min. a max. doba
realizácie projektov

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

Dodatočné monitorovacie ukazovatele

Úroveň

Opatrenie:

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Počet

Východiskový
stav

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

3
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Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

- monitorovacie správy:
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3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu Časť B (313)

spoločných
marketingových
aktivít (počet)

MAS MALOHONT
(s poslednou ŽoP)
- dotazníkové zisťovanie
MAS: (1 x ročne)
- fotodokumentácia
v rámci projektu:
(priebežne)
15

ZMENA V ZMYSLE USMERNENIA PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

Aktualizácia opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4 a to len v prípade zmien v PRV
alebo Usmernení, v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít
a opatrení osi 3

Odôvodnenie16
--Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER17
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER18
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec19
--Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia20
--Zmena opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4 (rozšírenie, resp. doplnenie
opatrení a činností v súlade s Usmernením, Príloha
č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré
sú implementované prostredníctvom osi 4).

15

Uveďte typ zmeny v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie.
16
Uveďte odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4
LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie.
17
Uveďte či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie
rozvoja územia, príloha č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
18
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej
osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia, návrhová časť kapitola 4: Zostavenie strategického rámca, kapitola 4.2
Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta,
resp. odsek a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
19
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej
osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia, návrhová časť kapitola 4: Zostavenie strategického rámca, kapitola 4.4
Monitorovací a hodnotiaci rámec. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp.
odsek a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
20
Uveďte či zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj iné zmeny v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie
rozvoja územia. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp. odsek a následne
upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
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Odôvodnenie21
Doplnenie opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť B bolo vykonané
a schválené z nasledovných dôvodov:
- v čase doplnenia opatrenia eviduje MAS projektové zámery mikroregiónov ako právnických osôb
združujúcich subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu so zameraním na marketing
vidieckeho cestovného ruchu
- pred vyhlásením posledných výziev disponuje MAS zostatkom finančných prostriedkov, ktorý nebol
vyčerpaný v rámci posledných výziev na predkladanie projektov pre opatrenia 3.4.1 a 3.4.2, ktoré boli
určené pre obce zahrnuté do územia MAS
- činnosti v rámci opatrenia 3.2 - B sú previazané na audit zdrojov aj SWOT analýzu - sú postavené na
eliminácii jednej zo slabých stránok územia MAS, ktorou je nedostatočná propagácia daností a aktivít
územia, ako aj na využití príležitostí, ktoré vyplývajú so spoločnej propagácie územia
Doplnením opatrenia 3.2 - Časť B medzi opatrenia implementované prostredníctvom osi 4 LEADER prispejeme
k:
- riešeniu jedného z problémov, ktorým je nerozvinutý cestovný ruch
- dosiahnutiu špecifického cieľa 2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností
regiónu, nakoľko toto opatrenie podporuje marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu, a tým aj k
naplneniu strategického cieľa ISRU, ktorým je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov
- naplneniu monitorovacích a hodnotiacich indikátorov na úrovni výstupov (počet prijímateľov podpory,
celkový objem investícií, počet spoločných marketingových aktivít), výsledkov (počet turistických
návštevníkov) a v konečnom dôsledku aj na úrovni dopadu (úroveň nezamestnanosti)

Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie22
Áno
Nie
Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER17
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER18
4.2.3

Vybrané opatrenia osi 3 PRV implementované prostredníctvom osi 4 LEADER

Na základe potrieb územia a v súlade s podmienkami Usmernenia pre administráciou osi 4 LEADER si
verejno - súkromné partnerstvo (MAS) stanovilo v Integrovanej stratégii rozvoja územia (ISRÚ) nasledovné
opatrenia (t.j. vybrané činnosti opatrení osi 3 PRV), ktoré chce implementovať prostredníctvom osi 4 LEADER:

PRV

Vybrané opatrenia ISRÚ = vybrané činnosti opatrení osi 3 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER:
Vybrané opatrenie
Vybrané činnosti, ktoré budú implementované cez os 4 LEADER
3.2 Podpora
- rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení
činností v oblasti
s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie
rozvoja vidieckeho
prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na
cestovného ruchu internet a úprav v rámci areálu)
Časť A

21

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie - odôvodnenie rozšírenia,
resp. doplnenia opatrení a činností, uviesť previazanosť na audit zdrojov, SWOT analýzu a väzbu na špecifický cieľ
a/alebo prioritu v Prílohe č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia v zmysle schválenej stratégie., ako
bude zmena riešiť problémy územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov a monitorovacích, hodnotiacich
indikátorov (bod 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec, Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia).
22
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej
osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia, príloha č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia. Zároveň
uveďte zmenu v prílohe č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia s tým, že sa uvádza len pôvodná veta,
resp. odsek a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené a priložte predmetnú prílohu k prílohe č.4
Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
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2.1 Budovanie
a rekonštrukcia
nízko kapacitných
ubytovacích
zariadení (do 10
lôžok)

- 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.)

3.2 Podpora
činností v oblasti
rozvoja vidieckeho
cestovného ruchu Časť B
2.4 Rozvoj regiónu
ako jednej
turistickej
destinácie

- marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Opatrenia osi 3 PRV a konkrétne činnosti, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 LEADER sú
rozpracované v Prílohe č. 4 - Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013,
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
Opatrenie ISRÚ
Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných
2.1
ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
2.4

Rozvoj regiónu ako jednej turistickej destinácie

3.1

Podpora zlepšenia vzhľadu obcí

3.2

Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach

Opatrenie osi 3 PRV
Podpora činností v oblasti rozvoja
3.2
vidieckeho cestovného ruchu - Časť A
Podpora činností v oblasti rozvoja
3.2
vidieckeho cestovného ruchu - Časť B
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Základné služby pre vidiecke
3.4.1
obyvateľstvo

Demarkačné línie medzi opatreniami osi 3 PRV a opatreniami Integrovanej stratégie rozvoja územia
(ISRÚ) implementovanými cez os 4 PRV:

3.2 Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu (313)

opatrenie
osi 3 PRV

4.2.4

os 3
PRV

činnosti
-

-

-

rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných
ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok
prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov
a ďalších nevyužitých objektov na nízko kapacitné
ubytovacie zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového
ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu,
spevnených parkovacích plôch, elektrických,
vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia,
osvetlenia a sociálnych zariadení
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových
relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja
regiónu

os 4 LEADER
ISRÚ
X
X

X

X
X

X

Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER na
príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia

Opatrenie osi 3 PRV implementované prostredníctvom osi 4
LEADER
Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného
3.2
ruchu - Časť A
- 21 -

Cieľ ISRÚ
2.

Podporiť rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu využitím
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Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu - Časť B
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Obnova a rozvoj obcí

a zhodnotením daností regiónu
3.

Zlepšiť základné služby
a vzhľad obcí regiónu

Realizácia činností v rámci opatrení 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
(vybrané činnosti opatrenia 2.2 ISRÚ) a opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu (opatrenie 2.1 ISRÚ a vybrané činnosti opatrenia 2.4 ISRÚ) prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa 2 Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu, a to najmä
prostredníctvom rozvoja ubytovacích, rekreačných a relaxačných zariadení, ako aj nízko kapacitného ubytovania
a marketingu služieb vidieckeho cestovného ruchu v území pôsobnosti partnerstva MAS MALOHONT.

Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec19
4.4.2
•

Monitorovací rámec
Dodatočné monitorovacie ukazovatele pre sledovanie výstupov na úrovni opatrení ISRÚ,
implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER:

Úroveň:
Opatrenie

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

ISRÚ:
2.1 Budovanie
a rekonštrukcia nízko
kapacitných
ubytovacích zariadení
Os 3 PRV:
3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu Časť A (313)

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

ISRÚ:
2.4 Rozvoj regiónu
ako jednej turistickej
destinácie
Os 3 PRV:
3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu Časť B (313)

Počet spoločných
marketingových
aktivít (počet)

Východiskový
stav

0

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
100

0

2

0

14

0

3

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
- monitorovacie správy:
- s poslednou ŽoP
- dotazníkové zisťovanie
MAS:
- 1 x ročne
- kolaudačné rozhodnutia:
- priebežne
- fotodokumentácia pred
a po realizácii projektu:
- priebežne
- monitorovacie správy:
- s poslednou ŽoP
- dotazníkové zisťovanie
MAS:
- 1 x ročne
- fotodokumentácia
v rámci projektu:
- priebežne

•

Povinné monitorovacie ukazovatele za opatrenia osi 3 PRV, implementované prostredníctvom osi
4 LEADER:
Typ
Úroveň
Ukazovateľ
Cieľová hodnota
(názov a merná
ukazovateľa
ukazovateľa
jednotka)
do r. 2013
PRV
ISRÚ
Opatrenie:
Podpora
činností
v oblasti
vidieckeho
cestovného
ruchu (313)

Opatrenie:
Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných
ubytovacích zariadení (do
10 lôžok)
a
Rozvoj regiónu ako jednej
turistickej destinácie

Počet
podporených
aktivít (počet)
Celkový objem
investícií (EUR)
Hrubý počet
vytvorených
pracovných miest

a
- 22 -

Výstup

17

Výstup

1 261 368, 92 EUR

Výsledok

15
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Aktualizácia postupov pre výber ŽoNFP ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu pre príslušné opatrenie osi 3 PRV (kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov)23
Výberové kritéria
P. č.

Kritérium
MAS si nestanovila žiadne výberové kritériá.
Bodovacie kritéria

P. č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kritérium

Body

V projekte sa plánuje s vytvorením nových pracovných miest:
- áno - 20 bodov
- nie - 0 bodov
Projekt je zameraný na:
- prípravu a tlač propagačných materiálov - 20 bodov
- účasť na domácich a/alebo zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného
ruchu - 20 bodov
- vybudovanie informačných a komunikačných technológií - 20 bodov
(Pozn.: Body sa prideľujú za každú aktivitu/činnosť, ktorá je predmetom
predloženého projektu)
Súčasťou projektu je aj vytvorenie grafického loga/značky k spoločnej propagácii
regiónu ako jednej turistickej destinácie:
- áno - 30 bodov
- nie - 0 bodov
Projekt prispieva k rozvoju cestovného ruchu:
- na regionálnej úrovni - 10 bodov
- na regionálnej a národnej úrovni - 20 bodov
Projekt je svojím riešením originálny a jedinečný:
- áno - 20 bodov
- nie - 0 bodov
Projekt je kvalitne pripravený a spracovaný:
- ciele, aktivity a výstupy projektu na seba logicky nadväzujú - 10 bodov
- plánovaný rozpočet projektu zodpovedá rozsahu aktivít - 10 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.)
Projekt je súčasťou komplexného projektu/skupiny projektov, realizovaných alebo
pripravovaných v 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
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max. 60

max. 30

max. 20

max. 20

max. 30

max. 20

max. 200

Celkom

Postup pri
rovnakom počte
bodov

max. 20

V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
b) Význam projektu pre celý región
c) Vyšší počet marketingových aktivít
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.

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, v prípade doplnenia opatrení zadefinovanie postupov na výber projektov
konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (v zmysle informácií k vyplneniu Prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4
Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, Záväzná osnova Integrovanej
stratégie rozvoja územia):
- buď len výberové kritéria,
- buď len bodovacie kritéria. V prípade bodovacích kritérií je potrebné uviesť kritérium – počet bodov, príp. škálu
bodov,
- kombináciu výberových kritérií a bodovacích kritérií, tak, aby sa eliminovala možnosť subjektívneho hodnotenia
Výberovej komisie MAS.
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Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia20
Doplnenie opatrenia 3.2 - Časť B si vyžiadalo aj ďalšie zmeny v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie
rozvoja územia, a to v nasledovných častiach:
- kapitola 4.1 Integrovaná stratégie rozvoja územia (strategické plánovanie)
- kapitola 4.3 Finančný plán - v zmysle Oznámenia o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013, v rámci ktorého bol
vykonaný presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými opatreniami osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER - zmena v zmysle kapitoly 12.1.1 Zmeny bez
predchádzajúceho súhlasu PPA, písm. E, bod 4., ktorá podlieha schváleniu Výborom MAS.
- kapitola 5.3 Príjem projektov
- kapitola 5.4 Výber ŽoNFP (projektov)

4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie)
4.1.3 Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ)
Opatrenie 2.4: Rozvoj regiónu ako jednej turistickej destinácie
Odôvodnenie:
Aktivity podnikateľov i obcí v oblasti rozvoja cestovného ruchu, ako perspektívnej oblasti rozvoja územia, si už
v súčasnosti vyžadujú koordináciu i lepšiu propagáciu.
Okrem individuálnej prezentácie zariadení je hlavnou prioritou tohto opatrenia prepojenie jednotlivých služieb
a atrakcií do ucelených turistických balíčkov, ich spoločná propagácia a koordinácia prostredníctvom
regionálnych turistických informačných centier.
Spolupráca a koordinácia rôznych aktivít v rámci vymedzeného územia prispieva k budovaniu atraktívneho
obrazu o regióne, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti jednotlivých zariadení a k efektívnejšej propagácii
služieb i regiónu ako celku, doma i v zahraničí.
Aktivity:
- vytvorenie uceleného produktu cestovného ruchu
- tvorba balíčkov cestovného ruchu pre rôzne skupiny turistov a ich propagácia
- vytvorenie miestnych turistických informačných centier a ich prepojenie
- vytvorenie, budovanie a údržba jednotného priestorového informačného značenia
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce HU - SK
Koneční prijímatelia:
obce – póly rastu/mimo pólov rastu, právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, mimovládne organizácie
Aktivity:
- marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu
- tvorba a web stránok, internetového informačného a rezervačného systému
- koordinácia a rozvoj spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu
- spoločná propagácia a marketing produktov cestovného ruchu, poskytovateľov služieb a celého regiónu
ako jednej turistickej destinácie
- organizovanie a účasť na výstavách cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR – os 3
Program rozvoja vidieka SR - os 4 LEADER
(činnosti osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER)
Koneční prijímatelia:
právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu

5.3 Príjem projektov
5.3.1
•

Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie
Postup pri vyhlásení každej výzvy

Partnerstvo (MAS) vyhlási časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie, ktorá začína
termínom uvedeným vo výzve a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP (projektov) uvedeným v rámci danej
výzvy. MAS zabezpečí príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do 60 90 dní
od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie, a to minimálne počas 14 pracovných dní.
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5.4 Výber ŽoNFP (projektov)
5.4.1 Postupy na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov
Prehľad zamerania bodovacích kritérií:
kritérium

max. počet bodov
v rámci opatrení ISRÚ
2.1
2.4
3.1
3.2

Končený prijímateľ - predkladateľ projektu je žena, mladí do 30
rokov, poľnohospodár alebo z marginalizovanej skupiny občanov
Nezamestnanosť v obci, kde sa realizuje projekt
Vytvorenie pracovných miest, príp. živností
Súlad projektu s PHSR obce a VÚC
Zameranie projektu
Doplnkové zameranie projektu
Vplyv na rozvoj cestovného ruchu
Využitie miestnych zdrojov
Originálnosť a jedinečnosť projektu
Kvalita spracovania projektu
Výsledky a dopad projektu na širokú verejnosť
Spolupráca na projekte s inými subjektmi alebo občanmi
Využitie vlastnej práce
Komplexnosť projektu/súčinnosť s inými projektmi
Výsledky a dopad projektu na ženy, mladých do 30 rokov,
poľnohospodárov a marginalizované skupiny občanov
max. počet bodov
•

20

X

X

X

20
20
X
20
20
20
20
20
20
X
X
10
10

X
20
X
60
30
20
X
20
30
X
X
X
20

20
X
10
30
20
20
20
20
20
X
10
10
20

20
X
10
30
X
10
20
20
20
20
10
10
10

X

X

X

20

200

200

200

200

Spôsob hlasovania pri rovnakom počte bodov

V prípade rovnosti bodov hodnotených projektov bude v rámci jednotlivých opatrení ISRÚ rozhodovať:
2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
(os 3 PRV - opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu – Časť A)
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
2.4 Rozvoj regiónu ako jednej turistickej destinácie
(os 3 PRV - Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť B)
a) Inovatívnosť a výnimočnosť projektu
b) Význam projektu pre celý región
c) Vyšší počet marketingových aktivít
d) Vyššie spolufinancovanie projektu

Úprava min. a max. výšky oprávnených výdavkov
na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia
osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom
osi 4.
Odôvodnenie24
---

24

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie - odôvodnenie úpravy min. a
max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3., uviesť previazanosť na audit
zdrojov, SWOT analýzu a vybrané rozvojové priority v zmysle schválenej stratégie, uviesť ako bude zmena riešiť problémy
územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov a monitorovacích, hodnotiacich indikátorov (bod 4.4 Monitorovací
a hodnotiaci rámec, Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia) v stratégií.
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Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER17
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER18
--Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán25
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec19
--Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201326
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia20
--Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie27
--Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER17
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER18
--Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán25
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec19
---

25

Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej
osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia, návrhová časť kapitola 4: Zostavenie strategického rámca, kapitola 4.3
Finančný plán. Zároveň uveďte zmenu príslušnej kapitoly s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp. odsek a následne
upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené.
26
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, či si zmena v rámci aktualizácie stratégie vyžaduje aj zmeny v rámci Záväznej
osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia, príloha č.5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV
2007 – 2013. Zároveň uveďte zmenu v prílohe č.5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007 –
2013 s tým, že sa uvádza len pôvodná veta, resp. odsek a následne upravené znenie (veta, resp. odsek ) farebne zvýraznené
a priložte predmetnú prílohu k prílohe č.4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV, implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
27
Uveďte v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E.
Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie odôvodnenie zmeny v rámci aktualizácie stratégie - odôvodnenie presunu
finančných prostriedkov, uviesť ako bude zmena riešiť problémy územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov
a monitorovacích, hodnotiacich indikátorov (bod 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec, Záväzná osnova integrovanej
stratégie rozvoja územia musí ostať zachovaný pre príslušné opatrenie osi 3 z ktorého sa presúvajú finančné prostriedky) v
stratégií.
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Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201326
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia20
--Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Zhromaždenie členov MAS
20.08.2013

Dátum schválenia zmeny

Ing. Oľga Maciaková
Podpis štatutárneho zástupcu MAS
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