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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

ODVÔVODNENIE

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).
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.

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

1

Pozri kapitolu 15. Výklad pojmov
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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

Celkový rozpočet opatrenia

314 433,86
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 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));
2. 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
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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 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
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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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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
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
-4-
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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. 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
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).
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
Východiskový
stav

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Počet nových
lôžok (počet)

0

30

Počet nových
rekreačných a
relaxačných
činností
(počet)

0

2

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Úroveň

Opatrenie:
3.1 Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

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
2

Uveďte typ zmeny v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie.
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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
--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
--Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie9
Áno
Nie

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.
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
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--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

---

---

---

--Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

---

---

---

---

---

-----

Postup pri rovnakom počte bodov

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
---

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

10

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.
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.
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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
--Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie14
Presun finančných prostriedkov z opatrenia 3.2 - Časť A do opatrenia 3.1 vo výške 157 216,93 EUR bol
vykonaný a schválený z nasledovných dôvodov:
- v čase presunu finančných prostriedkov eviduje MAS projektové zámery právnických osôb podnikajúcich v
oblasti poľnohospodárstva so zameraním na ubytovacie zariadenia a rekreačné činnosti
- presunuté finančné zdroje predstavujú zostatok finančných prostriedkov v rámci opatrenia 3.2 - Časť A,
ktorý nebol vyčerpaný ani po tretej výzve na predkladanie projektov vyhlásenej vo februári 2013
- presunom finančných prostriedkov z opatrenia 3.2 - Časť A do opatrenia 3.1 sa zabezpečí vyššie plnenie
monitorovacích indikátorov stanovených pre opatrenia realizované súkromným sektorom (pôvodne len
opatrenie 3.2 - Časť A, po doplnení opatrení a presune finančných prostriedkov aj 3.1 a 3.2 - Časť B),
nakoľko absorpčná schopnosť oprávnených žiadateľov v opatrení 3.1 je vyššia ako v opatrení 3.2 - Časť A
- presunom finančných prostriedkov a následne podporou a realizáciou plánovaných projektových zámerov
zabezpečíme prerozdelenie a čerpanie finančných prostriedkov schválených na implementáciu ISRU
v najväčšom možnom rozsahu
Vďaka uvedenému presunu finančných prostriedkov bude podporených viac projektov v opatrení 3.1, ktoré
nebolo v pôvodne schválenej ISRU vybrané na implementáciu prostredníctvom osi 4 LEADER. Tieto projekty,
rovnako ako projekty v rámci opatrenia 3.2 - Časť A, z ktorého sú finančné prostriedky presunuté, prispejú k:
- riešeniu problémov, ktorými sú nerozvinutý cestovný ruch a nedostatok pracovných príležitostí
- k naplneniu špecifického cieľa 2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu,
a tým aj strategického cieľa ISRU, ktorým je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov, nakoľko sa v rámci uvedeného
opatrenia vytvoria nové ubytovacie a relaxačné zariadenia, ktoré predstavujú alternatívny zdroj príjmov pre

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.
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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poľnohospodárov, ako aj zdroj udržania, resp. tvorby pracovných miest v daných zariadeniach, ako aj
nadväzujúcich/súvisiacich službách v cestovnom ruchu

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
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje 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.

Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán12
Finančné alokácie verejných zdrojov na vybrané opatrenia ISRU/osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 LEADER v EUR:
Opatrenie
Verejné zdroje v EUR
Finančná
alokácia
na
PRV
Ostatné
Spolu
opatrenie (%)
(EPFRV+SR) (VÚC+ obce)
Os 3 PRV: 3.1 Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam (311)
ISRÚ: 2.2 Budovanie a rekonštrukcia
rekreačných a ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť A (313)
ISRÚ: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B (313)
ISRÚ: 2.4 Rozvoj regiónu ako jednej
turistickej destinácie
Os 3 PRV:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (322)
ISRÚ:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Os 3 PRV: 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)
ISRÚ: 3.2 Obnova a rozvoj občianskej
vybavenosti v obciach
Celkom

157 216,93

0,00

157 216,93

7,1 %

630 684,46
473 467,53

0,00

630 684,46
473 467,53

28,5 %
21,4 %

10 007,01

0,00

10 007,01

0,5 %

274 919,09
273 967,48

91 282,88

366 201,97
365 250,36

16,5 %

1 178 974,56
1 169 919,16

33 193,92

1 212 168,48
1 203 113,08

54,5 %

2 084 578,11

124 476,80

2 209 054,91

100 %

a

Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
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Povinné monitorovacie ukazovatele za opatrenia osi 3 PRV, implementované prostredníctvom osi
4 LEADER:

Úroveň
PRV

ISRÚ

Opatrenie:
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

Opatrenie:
Budovanie
a rekonštrukcia
rekreačných
a ubytovacích zariadení

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Typ
ukazovateľa

Počet prijímateľov
podpory (počet)
Celkový objem
investícií (v EUR)
Hrubý počet
vytvorených
pracovných miest
a

Výstup

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
2

Výstup

314 433,86

Výsledok

2

Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201313
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje iné zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia.

Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Výbor MAS

Dátum schválenia zmeny

20.08.2013
Ing. Oľga Maciaková

Podpis štatutárneho zástupcu MAS
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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 vidieckeho cestovného ruchu
a zhodnotením prírodných a kultúrnych daností regiónu

využitím

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A
Označenie opatrenia v ISRU: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko
kapacitných ubytovacích zariadení (do 10 lôžok)
- 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 %)
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).
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.

NÁZOV OPATRENIA PRV
SR 2007 - 2013

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

ODVÔVODNENIE

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty

17 13

Združenia

0

Obce

0

Ostatní

0

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY
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Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné
zdroje

MAS MALOHONT
Rozpočet
v EUR
630 684,46
473 467,53
630 684,46
473 467,53

VÚC

0,00

Iné verejné zdroje

0,00
1 261 368,92
946 935,06

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. investície do dlhodobého hmotného majetku
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku
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 prijímateľa v súlade
s platnými právnymi predpismi.
4. výdavky musia byť uhradené zo strany prijímateľa 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)
2. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje kúpa
prenajatej veci, resp. kúpa formou splátok v zmysle Obchodného zákonníka
v prípade, ak ide o následné odkúpenie konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu už používaných nových strojov a zariadení.
V zmluve 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
3. nákup obytných prívesov, 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
9. finančný prenájom, bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky
10. spracovateľské poplatky, poistné a ostatné výdavky spojené s obstarávaním
investície formou splátkového predaja
11. lízingové poplatky a koeficient navýšenia
12. nájomné poplatky
13. výdavky vynaložené v hotovosti
- 12 -
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14. poradenské a konzultačné služby
15. projektová dokumentácia
16. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu chatiek
17. 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
18. 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
19. prestavba a/alebo prístavba iných ako rodinných domov a nevyužitých
objektov na ubytovacie zariadenia. Predmetom činnosti nemôže byť chata v
záhradkárskych osadách
20. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných a relaxačných
potrieb15

Neoprávnené projekty

1. projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu

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.
1.

2.

3.

15

Kritérium

Body

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.)
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, prípadne živností:
- 1 pracovné miesto, živnosť – 10 bodov
- 2 a viac pracovných miest, živností – 20 bodov

okrem fitnescentier posilňovacími a relaxačnými strojmi
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

MAS MALOHONT

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
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
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
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.)
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 – 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.)
Pri realizácii projektu bude využitá aj vlastná práca:
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
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

max. 20

max. 20

max. 20

max. 20

max. 20

max. 20

max. 10

max. 10

max. 200

V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
Postup pri
rovnakom
počte
bodov

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
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).
2. Fotodokumentácia v rozsahu max. 4 fotografií o súčasnom stave.
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
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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 - Časť
A (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
0
0

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
100
76
2

14
11

0

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
--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
--Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie9
- 15 -
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Nie

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 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--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

---

---

---

--Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

---

---

----

---

---

-----

Postup pri rovnakom počte bodov

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--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
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201313
Áno

Nie
- 16 -
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Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie14
Presun finančných prostriedkov z opatrenia 3.2 - Časť A do opatrenia 3.1 vo výške 157 216,93 EUR bol
vykonaný a schválený z nasledovných dôvodov:
- v čase presunu finančných prostriedkov eviduje MAS projektové zámery právnických osôb podnikajúcich v
oblasti poľnohospodárstva so zameraním na ubytovacie zariadenia a rekreačné činnosti
- presunuté finančné zdroje predstavujú zostatok finančných prostriedkov v rámci opatrenia 3.2 - Časť A,
ktorý nebol vyčerpaný ani po tretej výzve na predkladanie projektov vyhlásenej vo februári 2013
- presunom finančných prostriedkov z opatrenia 3.2 - Časť A do opatrenia 3.1 sa zabezpečí vyššie plnenie
monitorovacích indikátorov stanovených pre opatrenia realizované súkromným sektorom (pôvodne len
opatrenie 3.2 - Časť A, po doplnení opatrení a presune finančných prostriedkov aj 3.1 a 3.2 - Časť B),
nakoľko absorpčná schopnosť oprávnených žiadateľov v opatrení 3.1 je vyššia ako v opatrení 3.2 - Časť A
- presunom finančných prostriedkov a následne podporou a realizáciou plánovaných projektových zámerov
zabezpečíme prerozdelenie a čerpanie finančných prostriedkov schválených na implementáciu ISRU
v najväčšom možnom rozsahu
Vďaka uvedenému presunu finančných prostriedkov bude podporených viac projektov v opatrení 3.1, ktoré
nebolo v pôvodne schválenej ISRU vybrané na implementáciu prostredníctvom osi 4 LEADER. Tieto projekty,
rovnako ako projekty v rámci opatrenia 3.2 - Časť A, z ktorého sú finančné prostriedky presunuté, prispejú k:
- riešeniu problémov, ktorými sú nerozvinutý cestovný ruch a nedostatok pracovných príležitostí
- k naplneniu špecifického cieľa 2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností
regiónu, a tým aj strategického cieľa ISRU, ktorým je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu
Malohont, čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov, nakoľko sa v rámci
uvedeného opatrenia vytvoria nové ubytovacie a relaxačné zariadenia, ktoré predstavujú alternatívny zdroj
príjmov pre poľnohospodárov, ako aj zdroj udržanie, resp. tvorby pracovných miest v daných zariadeniach,
ako aj nadväzujúcich/súvisiacich službách v cestovnom ruchu

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
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje 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.

Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán12
Finančné alokácie verejných zdrojov na vybrané opatrenia ISRU/osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 LEADER v EUR:
Opatrenie
Verejné zdroje v EUR
Finančná
alokácia
na
PRV
Ostatné
Spolu
opatrenie
(%)
(EPFRV+SR) (VÚC+ obce)
Os 3 PRV: 3.1 Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam (311)
ISRÚ: 2.2 Budovanie a rekonštrukcia
rekreačných a ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť A (313)
ISRÚ: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných ubytovacích zariadení

157 216,93

0,00

157 216,93

7,1 %

630 684,46
473 467,53

0,00

630 684,46
473 467,53

28,5 %
21,4 %

- 17 -

Príloha č. 1 k Oznámeniu o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B (313)
ISRÚ: 2.4 Rozvoj regiónu ako jednej
turistickej destinácie
Os 3 PRV:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (322)
ISRÚ:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Os 3 PRV: 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)
ISRÚ: 3.2 Obnova a rozvoj občianskej
vybavenosti v obciach
Celkom

MAS MALOHONT

10 007,01

0,00

10 007,01

0,5 %

274 919,09
273 967,48

91 282,88

366 201,97
365 250,36

16,5 %

1 178 974,56
1 169 919,16

33 193,92

1 212 168,48
1 203 113,08

54,5 %

2 084 578,11

124 476,80

2 209 054,91

100 %

a

Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
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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)

•

MAS MALOHONT

Východiskový
stav

0
0

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
100
76
2

0

14
11

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

ISRÚ

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

Opatrenie:
Budovanie
a rekonštrukcia nízko
kapacitných
ubytovacích zariadení
a
Rozvoj regiónu ako
jednej turistickej
destinácie

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Typ
ukazovateľa

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

Výstup
Výstup
Výsledok

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
17
13
1 261 368, 92
956 942,07
15
12

Pozn.: Zmena hodnôt monitorovacích ukazovateľov v rámci opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu bola vykonaná z dôvodu presunu najväčšieho objemu financií z tohto opatrenia, a to vo výške
157 216,93EUR z Časti A, čo po pripočítaní financií presunutých do Časti B vo výške 10 007,01 EUR,
predstavuje zníženie požadovanej sumy z PRV na toto opatrenie o 24,9 % z pôvodnej alokácie. V alikvotnom
pomere boli znížené aj ďalšie monitorovacie ukazovatele v tomto opatrení, ktoré priamo súvisia s presunom
finančných prostriedkov, a to:
- dodatočné monitorovacie ukazovatele:
- počet nových lôžok: 76 namiesto 100, t.j. zníženie hodnoty o 24 %
- počet nových doplnkových služieb v nízko kapacitných ubytovacích zariadeniach: 11 namiesto 14,
t.j. zníženie hodnoty o 21,4 %
- povinné monitorovacie ukazovatele:
- počet podporených aktivít: 13 namiesto 17, t.j. zníženie hodnoty o 23,5 %
- hrubý počet vytvorených pracovných miest: 12 namiesto 15, t.j. zníženie hodnoty o 20 %
Ostatné presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými opatreniami možno považovať za zanedbateľné,
preto zmeny monitorovacích ukazovateľov v ostatných opatreniach neboli vykonané.

Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201313
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
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Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje iné zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia.

Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Výbor MAS

Dátum schválenia zmeny

20.08.2013
Ing. Oľga Maciaková

Podpis štatutárneho zástupcu MAS
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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

2007 - 2013

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť B
Označenie opatrenia v ISRU: 2.4 Rozvoj regiónu ako jednej turistickej
destinácie

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

-

marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

-

právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu

NÁZOV OPATRENIA PRV SR

DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

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
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné
zdroje

10 007,01
0,00

VÚC

0,00

Iné verejné zdroje

0,00

Celkový rozpočet opatrenia

10 007,01
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov

1 500,00 EUR
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Maximálna výška
oprávnených výdavkov

15 000,00 EUR
1.
2.

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Neoprávnené projekty

výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov
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
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
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
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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.
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
Celkom

Postup pri
rovnakom
počte
bodov

max. 20

max. 60

max. 30

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 celý región
c) Kvalita projektu
d) Vyššie spolufinancovanie projektu
O tom, ktorý projekt bude v prípade rovnosti bodov vybratý, rozhodne Výberová komisia MAS
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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
Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Úroveň

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

Východiskový
stav

Počet spoločných
marketingových
aktivít (počet)

0

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

3

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
- monitorovacie správy:
(s poslednou ŽoP)
- dotazníkové zisťovanie
MAS: (1 x ročne)
- fotodokumentácia
v rámci 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
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
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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
--Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie9
Áno
Nie
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 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--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

---

---

---

--Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

---

---

----

---

---

---

Postup pri rovnakom počte bodov

---

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--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
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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
--Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie14
Presun finančných prostriedkov z opatrení 3.4.1 a 3.4.2 do opatrenia 3.2 - Časť B vo výške 10 007,01 EUR bol
vykonaný a schválený z nasledovných dôvodov:
- v čase presunu finančných prostriedkov eviduje MAS projektové zámery mikroregiónov ako právnických
osôb združujúcich subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu so zameraním na marketing
vidieckeho cestovného ruchu
- presunuté finančné zdroje predstavujú zostatok finančných prostriedkov v rámci opatrení 3.4.1 a 3.4.2, ktorý
nebol v vyčerpaný posledných výzvach na predkladanie projektov obcí vyhlásených v júni 2013
- presunom finančných prostriedkov z opatrení 3.4.1 a 3.4.2 do opatrenia 3.2 - Časť B sa zvýši objem financií
na činnosti súkromného sektora o 0,5 %
- presunom finančných prostriedkov a následne podporou a realizáciou plánovaných projektových zámerov
zabezpečíme prerozdelenie a čerpanie finančných prostriedkov schválených na implementáciu ISRU
v najväčšom možnom rozsahu
Vďaka uvedenému presunu finančných prostriedkov budú podporené ďalšie projekty v opatrení 3.2 - časť B,
ktoré pôvodne neboli vybrané na implementáciu prostredníctvom osi 4 LEADER a ktoré prispejú k:
- riešeniu jedného z problémov, ktorým je nerozvinutý cestovný ruch
- k naplneniu špecifického cieľa 2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu,
a tým aj strategického cieľa ISRU, ktorým je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov, nakoľko sa v rámci uvedeného
opatrenia podporia marketingové aktivity, ktoré prispejú k zviditeľneniu zariadení cestovného ruchu a k
zvýšeniu návštevnosti regiónu

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
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje 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.

Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán12
Finančné alokácie verejných zdrojov na vybrané opatrenia ISRU/osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 LEADER v EUR:
- 26 -

Príloha č. 1 k Oznámeniu o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013
Opatrenie

MAS MALOHONT

Verejné zdroje v EUR
PRV
Ostatné
(EPFRV+SR) (VÚC+ obce)

Os 3 PRV: 3.1 Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam (311)
ISRÚ: 2.2 Budovanie a rekonštrukcia
rekreačných a ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť A (313)
ISRÚ: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B (313)
ISRÚ: 2.4 Rozvoj regiónu ako jednej
turistickej destinácie
Os 3 PRV:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (322)
ISRÚ:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Os 3 PRV: 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)
ISRÚ: 3.2 Obnova a rozvoj občianskej
vybavenosti v obciach
Celkom

Spolu

Finančná
alokácia na
opatrenie (%)

157 216,93

0,00

157 216,93

7,1 %

630 684,46
473 467,53

0,00

630 684,46
473 467,53

28,5 %
21,4 %

10 007,01

0,00

10 007,01

0,5 %

274 919,09
273 967,48

91 282,88

366 201,97
365 250,36

16,5 %

1 178 974,56
1 169 919,16

33 193,92

1 212 168,48
1 203 113,08

54,5 %

2 084 578,11

124 476,80

2 209 054,91

100 %

a

Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
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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)

•

MAS MALOHONT

Východiskový
stav

0
0

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
100
76
2

0

14
11

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

ISRÚ

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

Opatrenie:
Budovanie
a rekonštrukcia nízko
kapacitných
ubytovacích zariadení
a
Rozvoj regiónu ako
jednej turistickej
destinácie

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Typ
ukazovateľa

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

Výstup
Výstup
Výsledok

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
17
13
1 261 368, 92
956 942,07
15
12

Pozn.: Zmena hodnôt monitorovacích ukazovateľov v rámci opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu bola vykonaná z dôvodu presunu najväčšieho objemu financií z tohto opatrenia, a to vo výške
157 216,93EUR z Časti A, čo po pripočítaní financií presunutých do Časti B vo výške 10 007,01 EUR,
predstavuje zníženie požadovanej sumy z PRV na toto opatrenie o 24,9 % z pôvodnej alokácie. V alikvotnom
pomere boli znížené aj ďalšie monitorovacie ukazovatele v tomto opatrení, ktoré priamo súvisia s presunom
finančných prostriedkov, a to:
- dodatočné monitorovacie ukazovatele:
- počet nových lôžok: 76 namiesto 100, t.j. zníženie hodnoty o 24 %
- počet nových doplnkových služieb v nízko kapacitných ubytovacích zariadeniach: 11 namiesto 14,
t.j. zníženie hodnoty o 21,4 %
- povinné monitorovacie ukazovatele:
- počet podporených aktivít: 13 namiesto 17, t.j. zníženie hodnoty o 23,5 %
- hrubý počet vytvorených pracovných miest: 12 namiesto 15, t.j. zníženie hodnoty o 20 %
Ostatné presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými opatreniami možno považovať za zanedbateľné,
preto zmeny monitorovacích ukazovateľov v ostatných opatreniach neboli vykonané.

Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201313
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
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Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje iné zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia.

Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Výbor MAS

Dátum schválenia zmeny

20.08.2013
Ing. Oľga Maciaková

Podpis štatutárneho zástupcu MAS
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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

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

DEFINÍCIA KONEČNÝCH
PRIJÍMATEĽOV –
PREDKLADATEĽOV
PROJEKTU

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)

- 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

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné

VÚC
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Rozpočet
v EUR
274 919,09
273 967,48
26 205,74
19 223,70
41 492,00
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zdroje

Iné verejné zdroje
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49 790,88
392 407,71
384 474,06

Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov

6 638,78 EUR
66 387,84 EUR
1.
2.
3.
4.

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej
v rámci stavebného konania;
5. výdavky spojené s externým manažmentom projektov.
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť 8 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt.
Oprávnené sú výdavky od udelenia štatútu MAS, t.j. od 03.08.2009 (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).
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 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;
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;
10. finančný prenájom, bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
11. spracovateľské poplatky, poistné a ostatné výdavky spojené s obstarávaním
investície formou splátkového predaja
12. nájomné poplatky;
13. výdavky vynaložené v hotovosti;
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14. poradenské a konzultačné služby;
15. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
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;
17. 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;
18. 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.

Neoprávnené projekty

1.

projekty zamerané na vytváranie zisku.

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.
1.

2.

3.

4.

Kritérium

Body

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
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.)
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
Projekt je zameraný na:
- zlepšenie vzhľadu obce a vytvorenie nového produktu/služby, ktorá doteraz v obci
nebola – 20 bodov
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
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zlepšenie vzhľadu obce – 10 bodov

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.)
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 – 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.)
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
Pri realizácii projektu bude využitá aj vlastná práca:
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
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. 20

max. 20

max. 20

max. 10

max. 10

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) 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).
2. Fotodokumentácia v rozsahu max. 4 fotografií o súčasnom stave.
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

4 výzvy: dec. 2009, sept. 2010, sept. 2011, sept. 2012
- 33 -

Príloha č. 1 k Oznámeniu o zmene č. 03 zo dňa 20.08.2013
Min. a max. doba
realizácie projektov
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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
0

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
8

160

480

3

12

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)

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

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
--Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie9
Áno
Nie
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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
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--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

---

---

---

--Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

---

---

---

---

---

-----

Postup pri rovnakom počte bodov

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--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
--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
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--Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie14
Presun finančných prostriedkov z opatrení 3.4.1 a 3.4.2 do opatrenia 3.2 - Časť B vo výške 10 007,01 EUR bol
vykonaný a schválený z nasledovných dôvodov:
- v čase presunu finančných prostriedkov eviduje MAS projektové zámery mikroregiónov ako právnických
osôb združujúcich subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu so zameraním na marketing
vidieckeho cestovného ruchu
- presunuté finančné zdroje predstavujú zostatok finančných prostriedkov v rámci opatrení 3.4.1 a 3.4.2, ktorý
nebol v vyčerpaný posledných výzvach na predkladanie projektov obcí vyhlásených v júni 2013
- presunom finančných prostriedkov z opatrení 3.4.1 a 3.4.2 do opatrenia 3.2 - Časť B sa zvýši objem financií
na činnosti súkromného sektora o 0,5 %, pričom plnenie monitorovacích indikátorov pre opatrenie 3.4.2
nebude týmto presunom ohrozené, nakoľko v tomto opatrení plánuje MAS podporiť ďalšie projekty obcí
z ostatných verejných zdrojov (obce), ktoré vyčlenila na opatrenie 3.4.2
- presunom finančných prostriedkov a následne podporou a realizáciou plánovaných projektových zámerov
zabezpečíme prerozdelenie a čerpanie finančných prostriedkov schválených na implementáciu ISRU
v najväčšom možnom rozsahu
Vďaka uvedenému presunu finančných prostriedkov budú podporené ďalšie projekty v opatrení 3.2 - Časť B,
ktoré pôvodne neboli vybrané na implementáciu prostredníctvom osi 4 LEADER a ktoré prispejú k:
- riešeniu jedného z problémov, ktorým je nerozvinutý cestovný ruch
- k naplneniu špecifického cieľa 2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu,
a tým aj strategického cieľa ISRU, ktorým je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov, nakoľko sa v rámci uvedeného
opatrenia podporia marketingové aktivity, ktoré prispejú k zviditeľneniu zariadení cestovného ruchu a k
zvýšeniu návštevnosti regiónu

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
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje 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.

Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán12
Finančné alokácie verejných zdrojov na vybrané opatrenia ISRU/osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 LEADER v EUR:
Opatrenie
Verejné zdroje v EUR
Finančná
alokácia
na
PRV
Ostatné
Spolu
opatrenie
(%)
(EPFRV+SR) (VÚC+ obce)
Os 3 PRV: 3.1 Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam (311)
ISRÚ: 2.2 Budovanie a rekonštrukcia
rekreačných a ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť A (313)
ISRÚ: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B (313)

157 216,93

0,00

157 216,93

7,1 %

630 684,46
473 467,53

0,00

630 684,46
473 467,53

28,5 %
21,4 %

10 007,01

0,00

10 007,01

0,5 %
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ISRÚ: 2.4 Rozvoj regiónu ako jednej
turistickej destinácie
Os 3 PRV:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (322)
ISRÚ:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Os 3 PRV: 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)
ISRÚ: 3.2 Obnova a rozvoj občianskej
vybavenosti v obciach
Celkom

MAS MALOHONT

274 919,09
273 967,48

91 282,88

366 201,97
365 250,36

16,5 %

1 178 974,56
1 169 919,16

33 193,92

1 212 168,48
1 203 113,08

54,5 %

2 084 578,11

124 476,80

2 209 054,91

100 %

a
Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
•

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

Úroveň
PRV

ISRÚ

Opatrenie:
Obnova a rozvoj
obcí (322)

Opatrenie:
Podpora zlepšenia
vzhľadu obcí

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Typ
ukazovateľa

Počet podporených
obcí (počet)
Celkový objem
investícií (v EUR)
Počet osôb vo
vidieckych
oblastiach, ktorí
majú prospech
z realizovaného
projektu
a

Výstup

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
14

Výstup
Výsledok

392 407,71
384 474,06
26 000

Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201313
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje iné zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia.

Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Výbor MAS

Dátum schválenia zmeny

20.08.2013
Ing. Oľga Maciaková

Podpis štatutárneho zástupcu MAS
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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

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
-

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

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

-

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

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné

VÚC
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Rozpočet
v EUR
1 178 974,56
1 169 919,16
63 417,85
63 321,74
0,00
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zdroje

Iné verejné zdroje
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33 193,92
1 275 586,33
1 266 434,82

Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov

6 638,78 EUR
66 387,84 EUR
1.
2.
3.
4.

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci
stavebného konania;
5. výdavky spojené s externým manažmentom projektov.
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť 8 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt.
Oprávnené sú výdavky od udelenia štatútu MAS, t.j. od 03.08.2009 (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).
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 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;
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;
10. finančný prenájom, bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
11. spracovateľské poplatky, poistné a ostatné výdavky spojené s obstarávaním
investície formou splátkového predaja;
12. nájomné poplatky;
13. výdavky vynaložené v hotovosti;
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14. poradenské a konzultačné služby;
15. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
16. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných
úradov;
17. 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.
18. 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;
19. 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)
1. projekty zamerané na vytváranie zisku16;
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, sociálnu a školskú
problematiku.

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
kritériá 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.
1.

2.

3.

16

Kritérium

Body

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
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.)
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

max. 20

max. 10

max. 30

Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže prenajímať
na podnikateľské účely
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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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
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.)
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
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
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.)
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)
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
Pri realizácii projektu bude využitá aj vlastná práca:
- áno - 10 bodov
- nie - 0 bodov
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. 10

max. 20

max. 20

max. 20

max. 10

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) 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

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,
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Nepovinné
prílohy

1.
2.

MAS MALOHONT

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.
Potvrdenie o konzultácii projektu v Kancelárii MAS (originál).
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

Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)

Východiskový
stav

Opatrenie:
3.4.1 Základné
služby pre
vidiecke
obyvateľstvo
(321)

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

0

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
5

2

10

0

15

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)
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
--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
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sú implementované prostredníctvom osi 4).
Odôvodnenie8
--Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie9
Áno
Nie
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 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
--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

---

---

---

--Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

---

---

---

---

---

-----

Postup pri rovnakom počte bodov

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
--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
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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 územia107
--Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie14
Presun finančných prostriedkov z opatrení 3.4.1 a 3.4.2 do opatrenia 3.2 - Časť B vo výške 10 007,01 EUR bol
vykonaný a schválený z nasledovných dôvodov:
- v čase presunu finančných prostriedkov eviduje MAS projektové zámery mikroregiónov ako právnických
osôb združujúcich subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu so zameraním na marketing
vidieckeho cestovného ruchu
- presunuté finančné zdroje predstavujú zostatok finančných prostriedkov v rámci opatrení 3.4.1 a 3.4.2, ktorý
nebol v vyčerpaný posledných výzvach na predkladanie projektov obcí vyhlásených v júni 2013
- presunom finančných prostriedkov z opatrení 3.4.1 a 3.4.2 do opatrenia 3.2 - Časť B sa zvýši objem financií
na činnosti súkromného sektora o 0,5 %, pričom plnenie monitorovacích indikátorov pre opatrenie 3.4.1
nebude týmto presunom ohrozené, nakoľko v tomto opatrení plánuje MAS podporiť ďalšie projekty obcí
z ostatných verejných zdrojov (obce), ktoré vyčlenila na opatrenie 3.4.1
- presunom finančných prostriedkov a následne podporou a realizáciou plánovaných projektových zámerov
zabezpečíme prerozdelenie a čerpanie finančných prostriedkov schválených na implementáciu ISRU
v najväčšom možnom rozsahu
Vďaka uvedenému presunu finančných prostriedkov budú podporené ďalšie projekty v opatrení 3.2 - Časť B,
ktoré pôvodne neboli vybrané na implementáciu prostredníctvom osi 4 LEADER a ktoré prispejú k:
- riešeniu jedného z problémov, ktorým je nerozvinutý cestovný ruch
- k naplneniu špecifického cieľa 2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu využitím a zhodnotením daností regiónu,
a tým aj strategického cieľa ISRU, ktorým je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu Malohont, čo
najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov, nakoľko sa v rámci uvedeného
opatrenia podporia marketingové aktivity, ktoré prispejú k zviditeľneniu zariadení cestovného ruchu a k
zvýšeniu návštevnosti regiónu

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
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje 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.

Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán12
Finančné alokácie verejných zdrojov na vybrané opatrenia ISRU/osi 3, implementované prostredníctvom
osi 4 LEADER v EUR:
Opatrenie
Verejné zdroje v EUR
Finančná
alokácia na
PRV
Ostatné
Spolu
opatrenie (%)
(EPFRV+SR) (VÚC+ obce)
Os 3 PRV: 3.1 Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam (311)

157 216,93
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ISRÚ: 2.2 Budovanie a rekonštrukcia
rekreačných a ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť A (313)
ISRÚ: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia
nízko kapacitných ubytovacích zariadení
Os 3 PRV: 3.2 Podpora činností
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B (313)
ISRÚ: 2.4 Rozvoj regiónu ako jednej
turistickej destinácie
Os 3 PRV:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (322)
ISRÚ:
3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
Os 3 PRV: 3.4.1 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo (321)
ISRÚ: 3.2 Obnova a rozvoj občianskej
vybavenosti v obciach
Celkom

MAS MALOHONT

630 684,46
473 467,53

0,00

630 684,46
473 467,53

28,5 %
21,4 %

10 007,01

0,00

10 007,01

0,5 %

274 919,09
273 967,48

91 282,88

366 201,97
365 250,36

16,5 %

1 178 974,56
1 169 919,16

33 193,92

1 212 168,48
1 203 113,08

54,5 %

2 084 578,11

124 476,80

2 209 054,91

100 %

a
Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec6
•

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

Úroveň
PRV
Opatrenie:
Základné
služby pre
vidiecke
obyvateľstvo
(321)

ISRÚ
Opatrenie:
Obnova
a rozvoj
občianskej
vybavenosti v
obciach

Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)

Typ
ukazovateľa

Počet podporených obcí
(počet)
Celkový objem investícií (v
EUR)
Počet osôb vo vidieckych
oblastiach, ktorí majú
prospech z realizovaného
projektu
Rast používania internetu na
vidieku (počet obyvateľov)

Výstup
Výstup

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
30

Výsledok

1 275 586,33
1 266 434,82
26 000

Výsledok

500

a
Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 – 201313
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia7
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 4.
si nevyžaduje iné zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia.

Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Výbor MAS

Dátum schválenia zmeny

20.08.2013
Ing. Oľga Maciaková

Podpis štatutárneho zástupcu MAS
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