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MAS MALOHONT

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

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

25 593,24
0,00

VÚC

0,00

Iné verejné zdroje

0,00

Celkový rozpočet opatrenia

25 593,24

-1-

Príloha č. 1 k Oznámeniu o zmene č. 05 zo dňa 31.10.2013

MAS MALOHONT

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov
Maximálna výška
oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

1 500,00 EUR
15 000,00 EUR
30 000,00 EUR
1. výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov
2. výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho členov
na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách
cestovného ruchu
3. výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií
4. výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku kvality
5. mzdy pracovníkov vrátane ich odvodov, ktorí sa podieľajú na realizácií
projektu
Oprávnené sú výdavky od udelenia štatútu MAS, t.j. od 03.08.2009.
Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov:
1. výdavky sú v súlade s legislatívou EÚ a SR;
2. výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí NFP,
musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade s princípmi
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti;
3. výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť
doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v súlade s platnými právnymi
predpismi.
4. výdavky musia byť uhradené zo strany konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu pred ich deklarovaním PPA v rámci ŽoP
(priebežná ŽoP, záverečná ŽoP).
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky, dodacie listy
a preberacie protokoly pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia
stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením Štatútu MAS, t.j.
pred 03.08.2009
2. nákup použitého majetku
3. nákup dopravných prostriedkov
4. nákup nehnuteľností
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné
prirážky a kurzové straty
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku
71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH,
ak ju znáša zdaniteľná osoba
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu) (nevzťahuje sa,
ak si konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nárokuje na prevádzkové
výdavky v súvislosti s oprávnenými výdavkami pre časť B - bod 2)
8. vlastná práca (okrem miezd pracovníkov vrátane odvodov, ktorí sa
podieľajú na realizácii projektu)
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia
11. nájomné poplatky (nevzťahuje sa ak si žiadateľ nárokuje na prevádzkové
výdavky v súvislosti s oprávnenými výdavkami pre časť B - bod 2)
12. poradenské a konzultačné služby
13. projektová dokumentácia
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
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Neoprávnené projekty

1.

MAS MALOHONT

projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

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

-

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

Výberové kritéria
MAS si nestanovila žiadne výberové kritériá.

Bodovacie kritéria
P. č.
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
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max. 60
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Postup pri
rovnakom
počte
bodov

MAS MALOHONT

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

Povinné
prílohy
Nepovinné
prílohy

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

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

Počet výziev

1 výzva: august 2013

Min. a max. doba
realizácie projektov

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

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
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)
1

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

Odôvodnenie2
--1

Uveďte typ zmeny v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien, písm. E. Zmeny
súvisiace s aktualizáciou stratégie.
2
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-

Príloha č. 1 k Oznámeniu o zmene č. 05 zo dňa 31.10.2013

MAS MALOHONT

Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER3
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER4
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec5
--Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia6
--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).
Odôvodnenie7
--Aktualizácia prílohy č.3 Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia
v zmysle schválenej stratégie8
Áno
Nie
Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER3
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER4

3

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.
4
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.
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 4.4
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.
6
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.
7
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).
8
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 kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec5
--Aktualizácia postupov pre výber ŽoNFP ( projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu pre príslušné opatrenie osi 3 PRV (kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov)9
Výberové kritéria
P. č.

Kritérium

---

---

---

--Bodovacie kritéria

P. č.

Kritérium

Body

---

---

----

---

---

---

Postup pri rovnakom počte bodov

---

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia6
--Úprava min. a max. výšky oprávnených
výdavkov na 1 projekt stanovených pre
príslušné opatrenia osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
Odôvodnenie10
Úprava max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre opatrenie 3.2 - Časť B, ktoré je
implementované prostredníctvom osi 4, bola vykonaná a schválená z nasledovných dôvodov:
- v čase úpravy max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt v rámci opatrenia 3.2 - Časť B došlo k presunu
nevyčerpaných finančných prostriedkov z opatrenia 3.4.1 do opatrenia 3.2 - Časť B, čím sa zvýšil celkový
rozpočet na opatrenie 3.2 - Časť B
- max. výška oprávnených výdavkov na 1 projekt bola prispôsobená celkovému rozpočtu na opatrenia 3.2 Časť B a počtu projektových zámerov, plánovaných na predloženie do výzvy na predkladanie projektov č.
17/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.2 - Časť B
- úpravou max. výšky oprávnených výdavkov bude zabezpečené efektívnejšie čerpanie prostriedkov v rámci
opatrenia 3.2 - Časť B, a tým aj celkové čerpanie finančných prostriedkov schválených na implementáciu
ISRU v najväčšom možnom rozsahu
9

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.
10
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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Vďaka uvedenej zmene budú podporené projekty v opatrení 3.2 - Časť B, 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
- k dosiahnutiu stanovených monitorovacích a hodnotiacich indikátorov, konkrétne indikátora - Celkový objem
investícií (v EUR)

Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER3
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER4
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 3.
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 plán11
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 3.
si nevyžaduje zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia,
Návrhová časť, kapitola 4: Zostavenie strategického rámca,
kapitola 4.3 Finančný plán.

Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec5
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 3.
si nevyžaduje zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia,
Návrhová časť, kapitola 4: Zostavenie strategického rámca,
kapitola 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec.

Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201312
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia6
Zmena v zmysle ustanovení Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, kapitola 12. Vykonávanie zmien,
písm. E. Zmeny súvisiace s aktualizáciou stratégie, bod 3.
si nevyžaduje iné zmeny
v rámci Záväznej osnovy integrovanej stratégie rozvoja územia.

Presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
11

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.
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, 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.
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Odôvodnenie13
--Aktualizácia prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV
implementované prostredníctvom osi 4 LEADER3
Áno
Nie
Aktualizácia kapitoly 4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 LEADER4
--Aktualizácia kapitoly 4.3 Finančný plán11
--Aktualizácia kapitoly 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec5
--Aktualizácia prílohy č. 5 Finančný plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 - 201312
Áno

Nie

Aktualizácia integrovanej stratégie rozvoja územia6
--Zmeny v zmysle Usmernenia pre
administráciu osi 4 LEADER schválil
(uveďte príslušný orgán MAS)

Výbor MAS

Dátum schválenia zmeny

31.10.2013
Ing. Oľga Maciaková

Podpis štatutárneho zástupcu MAS

13

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