Akčný plán pre základnú alokáciu MAS OZ KRAS
Tabuľka 4A: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

1.1.1 Zakladanie nových mikro a malých podnikov
opatrenia1

Priradenie k fokusovej oblasti

Špecifický cieľ 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a

PRV /

inovácií

ŠC IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia a tým aj cieľom stratégie je zvýšiť podiel zamestnancov v malých
subjektoch podnikajúcich na území KRAS, ako aj vytvoriť podmienky pre zvýšenie počtu
týchto subjektov a znížiť stav nezamestnanosti..

Zdôvodnenie výberu

Audit poukazuje na nízky podiel spracovateľského priemyslu, málo miestnych výrobkov,
nedostatočný rozvoj podnikania, najmä malého a stredného a nerozvinuté vnútorné
hospodárstvo. Na území sú zastúpené tieto tradičné remeslá: vinár, stolár, kováč, košikár,
výroba domácich cestovín, pekár, cukrár, včelár, háčkovanie, výroba sviečok, mydiel,
mydiel, bábik a zvoncov. Celkovo je to 96 ľudí, ktorí majú takéto špeciálne zručnosti a ktoré
môžu odovzdávať aj ďalšej generácii. Opatrenie 1.1.1 slúži na založenie nového podnikania
formou SZČO resp. zakladaním mikro a malých spoločností . To má priamy vplyv na
zvýšenie zamestnanosti, na zvýšenie počtu nových regionálnych produktov, na rozvoj
chýbajúcich remeselníckych služieb v území. Na základe týchto zručností môžu vzniknúť
malé prevádzky výroby regionálnych produktov.

Rozsah a oprávnené činnosti

A1 Podpora podnikania a inovácií:
-

obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,

-

nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,

-

podpora marketingových aktivít,

-

podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni
miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Oprávnení prijímatelia

V súlade IROP zadefinovaný v špecifickom cieli 5.1.1 :
- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV
v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,
- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými
prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

Intenzita pomoci 2

Európsky fond pomoci regionálneho rozvoja 55 % (100%EFRR+0%SR a Prostriedky
Prijímateľa 45 %

Oprávnené výdavky

Podľa IROP zadefinovaný v špecifickom cieli 5.1.1 (A,B,C,D)

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov
a rozpočtu.
1
2

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 50. 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
Región3

Spolu

MR

181.818,18

EÚ

ŠR

iné

VZ

100.000

81.818,18

VR
Spolu

100.000
181.818,18

81.818,18

Princípy pre stanovenie
výberových a

Výberové kritéria, hodnotiace (bodovacie) kritéria ako aj rozlišovacie kritéria pre výber

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

projektov v rámci stratégie CLLD sú uvedené v Povinnej prílohe č. 3 k projektovému zámeru.

operácií4

Povinné prílohy stanovené

MAS nestanovila povinné prílohy pre dané opatrenie.

MAS5

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

5.1.1

Počet remeselníckych

MAS 1

služieb

5.1.1

Zvyšovanie tržieb a

MAS 2

produkcie

5.1.1

Počet certifikovaných

MAS 3

produktov a služieb so

počet

5

6

%

0

10

počet

21

23

počet

0

2

počet

0

2

značkou
„KARSTICUM“
5.1.1

Počet nových

MAS 4

podnikateľských
subjektov

5.1.1

Počet nových

/1.1.1

vytvorených pracovných
miest

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy:

výziev

A1 Podpora podnikania a inovácií 06/2019
Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy

3

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

4

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
5

Tabuľka 4B: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

1.1.2. Podpora existujúcich mikro a malých podnikov

Priradenie kódu opatrenia6

Priradenie k fokusovej oblasti

ŠC 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia a tým aj cieľom stratégie je zvýšiť podiel zamestnancov v malých
subjektoch podnikajúcich na území KRAS, ako aj vytvoriť podmienky pre zvýšenie počtu
týchto subjektov a znížiť stav nezamestnanosti..

Zdôvodnenie výberu

Podľa auditu územia sa na území KRAS nachádza 211 mikro a malých podnikov v rôznych
oblastiach ekonomiky. Prevažnú časť tvoria živnostníci podnikajúci v oblasti obchodu
a predaja. Druhú najväčšiu skupinu podnikateľov tvoria kovospracujúci priemysel
a stavbárske spoločnosti. Jedná sa o malé spoločnosti ich zariadenia a technológie sú
zastaralé. S modernizáciou zariadení, rozšírením výroby, nových služieb sa docieli
konkurencieschopnosť týchto spoločností a vytvoria sa nové pracovné miesta.

Rozsah a oprávnené činnosti

A1 Podpora podnikania a inovácií:
-

obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,

-

nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,

-

podpora marketingových aktivít,

podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej
ekonomiky a výmena skúseností
Oprávnení prijímatelia

V súlade s IROP zadefinovaný v špecifickom cieli 5.1.1:
- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV
v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,
- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými
prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

Intenzita pomoci 7
Európsky fond pomoci regionálneho rozvoja 55 % (100%EFRR+0%SR) a Prostriedky
Prijímateľa 45 %
Oprávnené výdavky

Podľa IROP zadefinovaný v špecifickom cieli 5.1.1 (A,B,C,D)

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max..100.000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
Región8

Spolu

EÚ

MR

815.814,51

448.697,98

ŠR

VZ

iné

367.116,53

6

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.

7

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

8

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

VR
Spolu

815.814,51

448.697,98

367.116,53

Princípy pre stanovenie
výberových a

Výberové kritéria, hodnotiace (bodovacie) kritéria ako aj rozlišovacie kritéria pre výber

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

projektov v rámci stratégie CLLD sú uvedené v Povinnej prílohe č. 3 k projektovému zámeru.

operácií9

Povinné prílohy stanovené

MAS nestanovila povinné prílohy pre dané opatrenie.

MAS10

Merateľné ukazovatele
Kód/ID

projektu

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

5.1.1

Počet remeselníckych

MAS 1

služieb

5.1.1

Zvyšovanie tržieb a

MAS 2

produkcie

5.1.1

Počet certifikovaných

MAS 3

produktov a služieb so

počet

5

6

%

0

10

počet

21

23

počet

0

5

značkou
„KARSTICUM“
5.1.1/

Počet nových

1.1.2

vytvorených pracovných
miest

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy: A1 Podpora podnikania a inovácií 05/2019

výziev

Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy

Tabuľka 4C: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

1.1.3 Podpora predaja miestnych produktov – výstavba/rekonštrukcia miestnych
tržníc

Priradenie kódu

opatrenia11
Kód opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie
7.4.

9

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
11
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
10

Priradenie k fókusovej oblasti

Príspevok k fókusovej oblasti primárna oblasť 6B

PRV /

Sekundárna doplnková: 6A, 3A

špecifickému cieľu IROP

Cieľom opatrenia je podpora predaja miestnych výrobkov. Týmto opatrením sa napĺňajú

Ciele opatrenia

ciele stratégie a to: rozšírenie služieb a rozvoj lokálnej ekonomiky. V neposlednom rade
vznik trhovísk bude zvyšovať odbyt producentov, tí môžu vďaka tomu vytvoriť nové
pracovné miesta a tým vznik tržníc nepriamo podporí zvýšenie zamestnanosti.:
Zdôvodnenie výberu

Audit územia identifikoval slabé stránky a to nízky podiel spracovateľského priemyslu, málo
miestnych výrobkov, nedostatočný rozvoj podnikania, najmä malého a stredného a
nerozvinuté vnútorné hospodárstvo. So zriadením miestnych trhovísk sa zvýši predaj nových
regionálnych produktov a docieli sa zvýšenie vnútorného hospodárstva, skrátia sa
dodávateľské reťazce. Miestne trhoviská sa stanú miestom propagácie regionálnych
produktov a výrobkov. Nepriamo súvisí s tvorbou a udržaním pracovných miest.

Rozsah a oprávnené činnosti

Výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
.

Oprávnení prijímatelia

Obce územia MAS KRAS / obce vo vidieckych oblastiach do 20 000 obyvateľov, v prípade
prímestských častí platí limit oprávnenosti do 5000 obyvateľov na území MAS /

Intenzita pomoci

12

100% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (0 %)

Oprávnené výdavky

V zmysle PRV 2014-2020 kapitola 8.2.6.3.4.5: Výdavky na hmotné a nehmotné investície,
ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou
výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry
– náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce
a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ
sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie; všeobecné náklady súvisiace s
bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3
„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EPFRV.“

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 10 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán

12

13

Región13

Spolu

EÚ

ŠR

MR

20.000

15.000

5.000

VZ

iné

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

VR
Spolu

20.000

15.000

5.000

Princípy pre stanovenie
výberových a

V zmysle schválenej prílohy č. 3 k stratégii CLLD : Výberové kritéria, hodnotiace

hodnotiacich kritérií / Hlavné

(bodovacie) kritéria pre výber projektov v rámci stratégie CLLD pre územie MAS KRAS.

zásady výberu operácií14
Povinné prílohy stanovené
MAS15
MAS nestanovila povinné prílohy pre dané opatrenie.

Merateľné ukazovatele
Kód/ID

projektu

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

7/7.4/MAS 1

Počet nových tržníc

počet

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

1/2019

výziev

Dátum ukončenia výzvy

3/2019

Počet výziev

0

1

1

Tabuľka 4D: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

1.2.1 Spracovanie poľnohospodárskych a potravinových výrobkov

Priradenie kódu opatrenia16
Kód opatrenia 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.2.
Priradenie k fokusovej oblasti

Primárna fókusová oblasť: 6B

PRV /

Sekundárna predominantná: 3A

špecifickému cieľu IROP

Sekundárne doplnková:6A, 2A,

Ciele opatrenia

.
Cieľom tohto opatrenia je napĺnenie cieľa stratégie CLLD v oblasti tvorby príjmov
a zamestnanosti ako aj tvorba pridanej hodnoty v poľnohospodárstve a rozvoj služieb.

Zdôvodnenie výberu

SWOT analýza identifikovala ako slabú stránku poľnohospodárstvo s nízkou pridanou
hodnotou špecializované len na poľnohospodársku prvovýrobu a ako príležitosti spracovanie
ovocných muštov, džemov, lekvárov, ďalej spracovanie mäsa a rýb napr. údením, a ako silné
stránky históriu ovocinárstva a vinohradníctva v území, existenciu extenzívnych nevyužitých
sadov, existenciu 18 včelárov na území.
Z tohto dôvodu je pre MAS OZ KRAS významné podporiť spracovanie poľnohospodárskych
výrobkov a ich priamy predaj ako jedno z opatrení pre tvorbu pridanej hodnoty a využitia
miestnych zdrojov pre tvorbu príjmov a zamestnanosti. Toto opatrenie bude možné realizovať
aj v rámci integrovaného projektu v rámci spolupráce viacerých subjektov.
Rozsah činností: V zmysle PRV 2014-2020 v aktuálnom znení platné pre podpoatrenie 4.2

14

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
16
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
15

Rozsah a oprávnené činnosti
V zmysle PRV (2014-2020) v aktuálnom znení len nasledujúce aktivity
1.

výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov
súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady
obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);

2.

obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a
technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho
vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania,
uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu,
chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa
osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012 , nariadenie (EÚ) č.
1308/2013);

3.

nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných,
osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných
automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5
t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh

4.

investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;

5.

investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické
zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).

Oprávnení prijímatelia

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej
prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého
rozsahu činností.
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj
spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať
výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ.

Intenzita pomoci

17

50% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (50 %)
V prípade integrovaných projektov výška intenzity pomoci bude o 20% vyššia:
70% (75%EPFRV+25%ŠR) VZ(30%)

Oprávnené výdavky

V zmysle PRV 2014-2020kapitola 8.2.3.3.2.5 .
„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EPFRV.“

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 80 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
17

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Región18

Spolu

EÚ

ŠR

MR

388.614,

145.730,26

48.576,76

iné

VZ

04

194.307,02

VR
Spolu

388.614,

145.730,26

48.576,76

194.307,02

04
Princípy pre stanovenie
výberových a

V zmysle schválenej prílohy č. 3 k stratégii CLLD : Výberové kritéria, hodnotiace

hodnotiacich kritérií / Hlavné

(bodovacie) kritéria pre výber projektov v rámci predkladanej stratégie CLLDpre územie

zásady výberu operácií19

MAS KRAS .

Povinné prílohy stanovené

MAS nestanovila povinné prílohy pre dané opatrenie.

MAS20

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

4/4.2 MAS

Počet podporených

počet

0

1

počet

0

2

počet

0

1

počet

0

1

poľnohospodárskych
podnikov(celkom)

4/4.2

Počet novovytvorených
pracovných miest
projektom prepočítaný na
ekvivalent plného
praconého úväzku

4/4.2/MA

Počet nových regionálnych

S1

výrobkov uvádzaných na
trh

4/4.2/MA

Počet podnikových

S2

predajní

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

výziev

Dátum ukončenia výzvy
Počet výziev

6/2019

1

Tabuľka 4E: Opatrenie stratégie CLLD
18
19

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
20

Názov opatrenia

1.2.2 Podpora mladých poľnohospodárov

Priradenie kódu opatrenia21
Kód opatrenia 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,
podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Priradenie k fokusovej oblasti

Prioritná fókusová oblasť 6B

PRV /

Sekundárna predominantná 2B, sekundárna doplnková 2A, 6A

špecifickému cieľu IROP
Cieľom opatrenia je znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí na území KRAS ako aj

Ciele opatrenia

generačná výmena v poľnohospoádarstve.
Zdôvodnenie výberu

SWOT analýza identifikovala ako slabú stránku horšiu vekovú demografiu pracovníkov
v pôdohospodárstve, ich vek je medzi 50 a 60 rokov a ako silnú stránku záujem mladých
ľudí o poľnohospodársku činnosť ktorá ponúka príležitosť na generačnú výmenu a
zakladanie nových malých poľnohospodárskych fariem a tým znižovanie nezamestnanosti
mladých ľudí na území KRAS.

Rozsah a oprávnené činnosti
V súlade s PRV (PRV 2014-2020 v aktuálnom znení , kapitola 8.2.5.3.1.6 Podmienky
oprávnenosti)
Oprávnení prijímatelia
V súlade s PRV 2014-2020 v aktuálnom znení vlastný dokument kapitola 8.2.5.3.1.4
Intenzita pomoci

22

Oprávnené výdavky

100% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (0 %)
V súlade s PRV2014-2020 v aktuálnom kapitola 8.2.5.3.1.5 Oprávnené náklady

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

V súlade s PRV 2014-2020 v aktuálnom znení kapitola 8.2.5.3.1.8 (Uplatniteľné) sumy a
miery podpory

Finančný plán
Región23

Spolu

EÚ

ŠR

MR

100.000

75.000

25.000

VZ

iné

VR
Spolu

100.000

25.000
75.000

Princípy pre stanovenie
výberových a

V súlade s PRV pre dané opatrenie

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu operácií24

21
22

23
24

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

Povinné prílohy stanovené

MAS na toto opatrenie nestanovila povinné prílohy, nakoľko podľa Systému riadenia CLLD

MAS25

pre opatrenie Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov/6.1
platia podmienky PRV.

Merateľné ukazovatele projektu
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

6/6.1/MA

Počet nových fariem

S1

špecializovaných na

počet

0

1

počet

0

1

počet

0

2

rastlinnú výrob
6/6.1/MA

Počet nových fariem

S2

špecializovaných na
živočíšnu výrobu

6/6.1

Počet vytvorených
nových pracovných
miest projektom
prepočítaný na
ekvivalent plného
pracovného úväzku

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

6/2019

výziev

Dátum ukončenia výzvy

9/2019

Počet výziev

1

Tabuľka 4F: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

2.1.1 Vytvorenie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti
opatrenia26
Kód opatrenia 6 podopatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností

Priradenie k fokusovej oblasti

Prioritná fókusová oblasť 6B

PRV /

Sekundárna predominantná 6A, sekundárna doplnková 2A

špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je v prvom rade vytvoriť a rozšíriť služby a produkty v cestovnom ruchu
územia MAS OZ KRAS a to formou rozvoja

agroturistiky, vidieckej turistiky, rozvoj

poznávacieho, kultúrneho a historického turizmu a tvorba rôznych produktov CR.
Sekundárnym cieľom opatrenia je zvyšovaniu zamestnanosti a tým súvisiace možnosti pre
vyššie príjmy miestneho obyvateľstva.
Zdôvodnenie výberu

Rozvoj agroturistiky, vidieckej turistiky, rozvoj poznávacieho, kultúrneho a historického
turizmu a tvorba rôznych produktov CR. ako aj rozvoj doplnkových služieb a skvalitnenie
služieb ubytovania a stravovania boli identifikované SWOT analýzou ako významné

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
26
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
25

z príležitosti rozvoja územia KRAS, pričom však medzi slabé stránky územia patria
nepostačujúce služby pre návštevníkov a nedostatok a nízka kvalita najmä stravovacích
a občerstvovacích kapacít a deficit programových ponúk ako lesopedagogika, animoterapia a
hypoterapia. Existencia spracovaných príbehov a Rozprávkového kráľovstva priam ukazujú
cestu na rozvoj špeciálnych programových ponúk a atrakcií CR. Aj z tohto pohľadu je
podpora činností v oblasti vidieckej turistiky a rekreácie jednou z činností, ktoré môžu
výraznejšie prispieť k atraktivite územia, k zvýšeniu ekonomickej sebestačnosti územia,
k zvyšovaniu zamestnanosti

a tým vytvoriť možnosti pre vyššie príjmy miestneho

obyvateľstva.
V prípade riešenia integrovaného projektu cez spoluprácu intenzita pomoci sa môže navýšiť
o 5 % to jest na 55%.
Rozsah a oprávnené činnosti

V zmylse PRV2014-2020 v platnom znení činnosť 1 a činnosť 2 pre podopatrenie
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností kapitola
8.2.5.3.3.1: činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania
podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. V rámci
danej činnosti je oprávnená výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia
a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov
na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na
investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností
Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a
občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na
terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k
rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej
skupiny

Oprávnení prijímatelia

V súlade s PRV 2014-2020 v aktuálnom znení Mikropodniky a malé podniky (v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Intenzita pomoci

27

50% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (50 %)
V prípade integrovaného projektu intenzita pomoci sa navýši o 5%:
55% (75% EPFR+25%ŠR) VZ 45%

Oprávnené výdavky

V súlade s PRV 2014-2020, podkapitola 8.2.5.3.3.5 : výdavky na hmotné a nehmotné
investície, ktoré sú v súlade s oprávnenými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a
špecifikáciou výdavkou uvedenou v podkapitole 8.1; 2. všeobecné náklady súvisiace s
bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.
„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EPFRV.“

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 65 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán

27

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Región28

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

MR

257.290

96.483,75

32.161,25

128.645

257.290

96.483,75

32.161,25

128.645

iné

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie

V zmysle schválenej prílohy č. 3 k stratégii CLLD : Výberové kritéria, hodnotiace

výberových a

(bodovacie) kritéria pre výber projektov v rámci predkladanej stratégii CLLD pre územie

hodnotiacich kritérií / Hlavné

MAS KRAS

zásady výberu operácií29

Povinné prílohy stanovené

Relevantné dokumenty preukazujúce podnikateľskú minulosť v odbore cestovného ruchu

MAS30

z obdobia minimálne 12 mesiacov pred podaním ŽoNFP /napr. faktúry za ubytovanie, za
poskytnuté služby turistom , za predané výrobky, vypracované programové ponuky,
objednávky služieb CR od odberateľov a iné, na základe ktorých možno zistiť aktívne
podnikanie v oblasti CR a/alebo/služieb/

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová

počet

0

1

počet

0

1

20635

+1%

počet

500

600

počet

0

1

hodnota
6/6.4/MA

Počet nových služieb pre

S1

deti, seniori a občania so
zníženou schopnosťou
pohybu

6/6.4/MA

Rekonštrukcia

S2

a modernizácia
existujúcich ubytovacích
zariadení – počet

6/6.4

Celková ročná

Počet

MAS 3

návštevnosť územia

návštevník
ov

6/6.4

Počet užívateľov

MAS 4

jednotlivých služieb

6/6.4

Počet vytvorených
nových pracovných
miest projektom
prepočítaný na
ekvivalent plného
praconého úväzku

28
29

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
30

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

výziev

Dátum ukončenia výzvy

6/2019
9/2019

Počet výziev

1

Tabuľka 4G: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

2.1.2 Rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev
opatrenia31
Kód opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie
7.2.

Priradenie k fokusovej oblasti

Prioritná fókusová oblasť 6B

PRV /

Sekundárna predominantná 6B, sekundárne doplnková 6A

špecifickému cieľu IROP
Cieľom opatrenia je podporiť podmienky na zlepšenie a na rozšírenie služieb v cestovnom

Ciele opatrenia

ruchu územia MAS OZ KRAS a tým nepriamo podporiť zvýšenie zamestnanosti v odvetví
CR.
Zdôvodnenie výberu

Audit zdrojov územia poukazuje na nevybudovanú základnú infraštruktúru pri jaskyniach
a na celom území KRAS. Všetky obce územia KRAS patria do územia NP Slovenský Kras.
Návštevníka v týchto obciach víta zastaralý obraz obcí, neupravené parky v centrách obce.
Z toho dôvodu je nevyhnutná úprava verejných priestranstiev, výsadba zelene a ďalšie aktivity
slúžiace na zlepšenie vzhľadu obce.

Rozsah a oprávnené činnosti

V súlade s PRV oprávnené činnosti sú:
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.;
- rekonštrukcia lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich
obecných studní.

Oprávnení prijímatelia

Obce územia MAS KRAS / obce vo vidieckych oblastiach do 20 000 obyvateľov, v prípade
prímestských častí platí limit oprávnenosti do 5000 obyvateľov na území MAS /

Intenzita pomoci

32

Oprávnené výdavky

31
32

100% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (0 %)
V súlade s PRV 2014-2020 v aktuálnom znení , podkapitola 8.2.6.3.2.5
„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EPFRV.“

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 32.000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
Región33

Spolu

EÚ

ŠR

MR

160.000

120.000

40.000

160.000

120.000

40.000

iné

VZ

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových a

V zmysle schválenej prílohy č. 3 k stratégii CLLD : Výberové kritéria, hodnotiace

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

operácií34

Povinné prílohy stanovené

(bodovacie) kritéria pre výber projektov v rámci predkladanej stratégie CLLD pre územie
MAS KRAS.

Fotodokumentácia o projektom dotknutého miesta /fotodokumentácia pred realizáciou/

MAS35

Merateľné ukazovatele
Kód/ID

projektu

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

7/7.2/MA

Počet podporených

S1

činností

7/7.2/MA

Počet vysadenej zelene

S2

v území (stromy, kríky)

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

/ 1/2019

výziev

Dátum ukončenia výzvy

3/2019

Počet výziev

1

počet

0

3

ks

0

20

Tabuľka 4H: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

2.1.3 Rozvoj rekreačnej infraštruktúry obcí
opatrenia36
Kód opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie
PRV 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Priradenie k fokusovej oblasti

Prioritná 6B

PRV /

Sekundárna predominantná 6B, sekundárna doplnková 6A

špecifickému cieľu IROP

33
34

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
36
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
35

Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je podporiť podmienky na zlepšenie a na rozšírenie služieb v cestovnom
ruchu územia MAS OZ KRAS a tým nepriamo podporiť zvýšenie zamestnanosti v odvetví
CR.

Zdôvodnenie výberu

SWOT analýza identifikovala ako slabé stránky chýbajúce náučné chodníky, staré neviditeľné
značenia, zarastené chodníky, nedostatočnú propagáciu histórie a tradícií a ako príležitosti
identifikovala vybudovanie tematických trás a prepájanie viacerých obcí, rekonštrukciu
kultúrnych pamiatok a následne ich využitie v CR.

Rozsah a oprávnené činnosti

V súlade s PRV oprávnené činnosti sú:
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky
zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne,
historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení
a pod.;
- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v
turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre
turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, budovanie doplnkovej infraštruktúry
(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží,
budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických
trasách a pod.

Oprávnení prijímatelia

Obce územia MAS KRAS (obce vo vidieckych oblastiach do 20 000 obyvateľov, v prípade
prímestských častí platí limit oprávnenosti do 5000 obyvateľov na území MAS)

Intenzita pomoci 37

100% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (0%)

Oprávnené výdavky

Podľa PRV 2014-2020 strana 280, podkapitola 8.2.6.3.3.5
„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EPFRV.“

37

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 35. 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
Región38

Spolu

EÚ

ŠR

MR

180.000

135.000

45.000

180.000

135.000

45.000

VZ

iné

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových a

V zmysle schválenej prílohy č. 3 k stratégii CLLD: Výberové kritéria, hodnotiace

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

(bodovacie) kritéria pre výber projektov v rámci stratégie CLLD pre územie MAS KRAS .

operácií39

Povinné prílohy stanovené

Fotodokumentácia o projektom dotknutého miesta /fotodokumentácia pred realizáciou/

MAS40

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

7/7.5/MAS 1

Počet obnovených

počet

0

1

počet

0

1

ks

0

1

ks

0

1

ks

0

1

turistických objektov/
bodov
7/7.5/MAS 2

Počet novej doplnkovej
infraštruktúry
(odpočinkové miesta,
prístrešky, stojany na
bicykle a pod.)

7/7.5/MAS 3

Novovybudovaná
výhliadková veža počet

7/7.5/MAS 4

Počet vybudovaných/
obnovených náučných
chodníkov

7/7.5/MAS 5

Počet nových informačných
zariadení (informačné,
smerové tabule, kiosky)

38
39

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
40

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

výziev

Počet výziev

01/2019Dátum ukončenia výzvy

03/2019

1

Tabuľka 4I: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

2.2.1 Spoločný rozvoj cestovného ruchu medzisektorového partnerstva
opatrenia41
Kód opatrenia 16, Spolupráca podopatrenie 16.3 (Iná)Spolupráca medzi malými
hospodárskymi subjektmi pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu

Priradenie k fokusovej oblasti

Prioritná 6B

PRV /

Sekundárna predominantná 2A, sekundárna doplnková 1A, 3A

špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je rozšírnie služieb a produkov v cestovnom ruchu v území MAS OZ KRAS
prostredníctvom spolupráce a tým tvorba nových pracovných príležitostí pre miestne
obyvateľstvo. .

Zdôvodnenie výberu

Územie KRAS má bohatú tradíciu domácich špecialít, uchovávanie zvykov a tradícií na
vidieku, má vytvorené Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska, ale chýbajú špecializované
komplexné programové balíčky a inovatívne služby. Podnikatelia v CR doteraz riešili
samostatne svoje vlastné priority, spoluprácou sa dosiahne vyšší efekt rozvoja, vytvoria sa
komplexné

a nové

programy

obsahujúce

ponuky

ubytovacích

zariadení

poľnohospodárov, výrobcov potravín a remeselníckych výrobkov. Predĺži sa pobyt
návštevníka územia, nepriamo sa generujú nové pracovné miesta a tým sa zvýši príjem zo
segmentu CR.
Rozsah a oprávnené činnosti

Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikropodnikmi) v
odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore
CR pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a
zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti CR. Možná kombinácia opatrení: č. 1.2.1
Spracovanie poľnohospodárskych a potravinových výrobkov (kód opatrenia 4.2), č. 2.2.1.
Spoločný rozvoj cestovného ruchu medzisektorového partnerstva (kód opatrenia v PRV 16.3),
č. 2.1.1 Vytvorenie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti (kód opatrenia PRV 6.4).
Z dôvodu umožnenia spolupráce, výzvy na tieto opatrenia budú vyhlásené v rovnakom
časovom horizonte. Integrované projekty budú podávané naraz a naraz budú aj hodnotené.
Všetky podmienky spôsobilosti, vzťahujúce sa na danú investíciu v rámci danej operácie,
ktorá je súčasťou integrovaného projektu, musia byť splnené v čase schválenia projektu, aj
keď sa určité operácie budú vykonávať v neskoršej fáze.
Podmienky oprávnenosti pre toto opatrenie podľa PRV 2014-2020 kapitola 8.2.14.3.3.6.

Oprávnení prijímatelia

41

V zmysle PRV 2014-2020 1 kapitola 8.2.14.3.3.4: najmenej 3 subjekty medzi rôznymi
aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve alebo v sektore
cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k
splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií,
mimovládnych neziskových organizácií a výskumných organizácií

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.

Intenzita pomoci 42

100% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (0 %)

Oprávnené výdavky

V súlade s PRV kapitola 8.2.14.3.3.5
- náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského
plánu alebo inej stratégie miestneho rozvoja;
- náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho
územného projektu;
- prevádzkové náklady na spoluprácu;
- priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu,
plánu v oblasti cestovného ruchu, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, vrátane
testovania, resp. nevyhnutných investičných nákladov.
- náklady na propagačné činnosti a marketing;
- nákup/výstavba/ zaobstaranie zariadení a technológií na spoločné využívanie.
Oprávnenosť výdavkov je stanovená v čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v čl. 60-61
nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a bude bližšie špecifikovaná v príručke pre žiadateľa.
„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe
výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú
považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri
uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na
všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EPFRV.“

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

na jedného žiadateľaMax. 70 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov z celkových
oprávnených výdavkov na jedného žiadateľa

Finančný plán
Región43

Spolu

EÚ

ŠR

MR

200.000

150.000

50.000

200.000

150.000

50.000

VZ

iné

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových a

V zmysle schválenej prílohy č. 3 k stratégii CLLD: Výberové kritéria, hodnotiace

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

(bodovacie) kritéria pre výber projektov v rámci stratégie CLLD pre územie MAS KRAS.

operácií44

Povinné prílohy stanovené

Dohoda o spolupráci projektom dotknutých subjektov/ spoločností podpísaná štatutármi

MAS45

organizácií.

42

43
44

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
45

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

16/16.3/MAS1

Počet malých

počet

0

1

počet

0

1

počet

0

1

počet

0

2

hospodárskych
subjektoch mimo
poľnohospodárskej
prvovýroby , ktoré sa
zúčastňujú na spolupráci
16/16.3/MAS 2

Počet mimovládnych
neziskových organizácií,
ktoré sa zúčastňujú na
spolupráci

16/16.3/MAS3

Počet spoločne
využívaných
zariadení/technológií

16/16.3

Počet nových
vytvorených pracovných
miest projektom
prepočítaný na
ekvivalent plného
praconého úväzku

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

výziev

Dátum ukončenia výzvy
Počet výziev

6/2019
9/2019
1

Tabuľka 4J: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

3.1.1. Prepojenie obcí s mestom a preprava osôb pre obce

Priradenie kódu opatrenia46
Priradenie k fokusovej oblasti

ŠC 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich

PRV /

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je rozvoj verejných služieb v oblasti zlepšenia prepojenia obcí územia
MAS KRAS na okresné mesto Rožňavu a na krajské Mesto Košice.

Zdôvodnenie výberu

SWOT analýza územia identifikovala ako slabú stránku nedostatočný počet spojov v rámci
verejnej dopravy, periférnu lokalizáciu územia KRAS v rámci republiky i košického kraja.
Situáciu zmierni nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane
vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie.

Rozsah a oprávnené činnosti
B3. Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

46

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.

Oprávnení prijímatelia

mestá/samostatné mestské časti a obce
, mikroregionálne združenie
Intenzita pomoci 47

95% (100% EFRR+0%ŠR) VZ (5%)

Oprávnené výdavky

Nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel
prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 45.000 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
Región48

Spolu

EÚ

ŠR

MR

273.684,21

260.000

13.684,21

273.684,21

260.000

13.684,21

iné

VZ

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových a

Výberové kritéria, hodnotiace (bodovacie) kritéria ako aj rozlišovacie kritéria pre výber

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

projektov v rámci stratégie CLLD sú uvedené v Povinnej prílohe č. 3 k projektovému zámeru.

operácií49

Povinné prílohy stanovené

MAS nestanovila povinné prílohy pre dané opatrenie.

MAS50

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

5.1.2

Počet nových vozidiel

MAS 1

pre účely spoločnej

ks

0

3

počet

0

200

počet

0

3

prepravy
5.1.2

Počet prepravených osôb

MAS 4

vozidlami pre účely
spoločnej prepravy

5.1.2/

Počet nových

3.1.1

vytvorených pracovných
miest

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy : B3. Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb 05/2019

výziev
Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy
Počet výziev 1

47

48
49

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
50

Tabuľka 4K: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

3.1.2. Prepojenie obcí s mestom a preprava osôb pre OZ

Priradenie kódu opatrenia51
Priradenie k fokusovej oblasti

ŠC 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich

PRV /

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je rozvoj verejných služieb v oblasti zlepšenia prepojenia obcí územia
MAS KRAS na okresné mesto Rožňavu a na krajské Mesto Košice.

Zdôvodnenie výberu

SWOT analýza územia identifikovala ako slabú stránku nedostatočný počet spojov v rámci
verejnej dopravy, periférnu lokalizáciu územia KRAS v rámci republiky i košického kraja.
Situáciu zmierni nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane
vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie.

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia

B3. Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
občianske združenia z územia MAS OZ KRAS

Intenzita pomoci 52

95% (100% EFRR+0%ŠR) VZ (5%)

Oprávnené

výdavky53

Nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel
prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 45.000 EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
Región54

Spolu

EÚ

ŠR

MR

73.684,21

70.000,00

3.684,21

73.684,21

70.000,00

3.684,21

VZ

iné

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie
výberových a

Výberové kritéria, hodnotiace (bodovacie) kritéria ako aj rozlišovacie kritéria pre výber

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

projektov v rámci stratégie CLLD sú uvedené v Povinnej prílohe č. 3 k projektovému zámeru.

operácií55

Povinné prílohy stanovené

MAS nestanovila povinné prílohy pre dané opatrenie.

MAS56

Merateľné ukazovatele
projektu

51

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
53
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
52

54
55

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
56

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

5.1.2

Počet nových vozidiel

MAS 1

pre účely spoločnej

ks

0

1

počet

0

50

počet

0

1

prepravy
5.1.2

Počet prepravených osôb

MAS 4

vozidlami pre účely
spoločnej prepravy

5.1.2/

Počet nových

3.1.2

vytvorených pracovných
miest

Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy :

výziev

B3. Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb 10/2019
Otvorená výzva do vyčerpania alokovanej sumy
Počet výziev 1

Tabuľka 4L: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

3.1.3 Investície do vytvárania podmienok pre trávenie voľného času
opatrenia57
Kód opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie
7.4.

Priradenie k fokusovej oblasti

Príspevok k fokusovej oblasti: sekundárna predominantná 6B

PRV /

Sekundárna doplnková 6A

špecifickému cieľu IROP
Cieľom opatrenia je rozvoj verejných služieb a vytváranie podmienok pre trávenie voľného

Ciele opatrenia

času ako vybudovanie a /alebo rekonštrukcia ihrísk, amfiteátrov a športovísk..
Zdôvodnenie výberu

SWOT analýza identifikovala, že detské ihriská sa nachádzajú v týchto obciach: Jablonov
nad Turňou a Čoltovo, Kečovo, Gemerská Hôrka a Kečovo. Vo väčšine obcí chýbajú
kvalitné, bezpečné a moderné detské ihriská. V týchto obciach sa nachádzajú nevyužité
plochy, tieto sa môžu zveľadiť a využiť ako detské alebo športové ihrisko. Amfiteátre budú
slúžiť ako technické zázemie pre kultúrne podujatia.
S vytvorením nových amfiteátrov, s rekonštrukciou športovísk sa zlepšia služby nielen pre
návštevníkov územia ale aj pre domácich obyvateľov.

Rozsah a oprávnené činnosti

Oprávnené činnosti:
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej
infraštruktúry: - výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk,
amfiteátrov.

Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci

58

Oprávnené výdavky

57
58

Obce územia MAS KRAS / obce do 20 000 obyvateľov
100% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (0 %)
V súlade s PRV 2014-2020 Podkapitola 8.2.6.3.4.5

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

„Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú
považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou
vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa
za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním
ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD,
ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú
výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku
45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.“

Výška príspevku (minimálna

Min. 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov

a maximálna)

Max. 25 000,00EUR z celkových oprávnených výdavkov

Finančný plán
Región59

Spolu

EÚ

ŠR

MR

48.563

36.422,25

12.140,75

48.563,0

36.422,25

12.140,75

VZ

iné

VR
Spolu

0
Princípy pre stanovenie
výberových a

V zmysle schválenej prílohy č. 3 k stratégii CLLD: Výberové kritéria, hodnotiace

hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu

(bodovacie) kritéria pre výber projektov v rámci stratégie CLLD Pre územie MAS KRAS.

operácií60

Povinné prílohy stanovené

MAS nestanovila povinné prílohy pre dané opatrenie.

MAS61

Merateľné ukazovatele projektu
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

7/7.4/MA

Počet ihrísk a

S1

športovísk, amfiteátri,

počet

0

1

ktoré boli vytvorené
alebo rekonštruované/
modernizované
Indikatívny harmonogram

Dátum vyhlásenia výzvy

01/2019

výziev

Dátum ukončenia výzvy

04/2019

Počet výziev

1

59
60

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
61

Tabuľka 4M: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

4.1.2 Chod MAS
opatrenia62

Priradenie k fokusovej oblasti

ŠC 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je efektívne zabezpečenie realizácie stratégie CLLD pre územie MAS
KRAS.

Zdôvodnenie výberu

Pre zabezpečenie implementácie stratégie CLLD pre územie MAS KRAS je potrebná
prevádzka a administrácia t.j. efektívne zabezpečenie chodu MAS. Financovanie
prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Rozsah a oprávnené činnosti

V súlade s PRV

Oprávnení prijímatelia

Podľa IROP zadefinovaný v špecifickom cieli 5.1.1

Intenzita pomoci 63

95% (100% EFRR+0%ŠR) VZ (5%)

Oprávnené výdavky

Podľa IROP zadefinovaný v špecifickom cieli 5.1.1
- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie)
vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre,
workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na
príprave a vykonávaní stratégie CLLD
náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach
s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za
členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS
finančné náklady (napr. bankové poplatky)
náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na
úrovni MAS)

Výška príspevku (minimálna

Podľa IROP zadefinovaný v špecifickom cieli 5.1.1

a maximálna)
Finančný plán
Región64

Spolu

EÚ

ŠR

MR

321.684,21

305.600

16.084,21

321.684,21

305.600

16.084,21

VZ

iné

VR
Spolu

62
63

64

Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

Princípy pre stanovenie

Podľa zverejnenej výzvy na podopatrenie 19.4

výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu operácií65

Povinné prílohy stanovené

n/A

MAS66

Merateľné ukazovatele
Kód/ID

projektu

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

Celkové verejné výdavky

5.1.1

EUR

0

382.000

(v EUR) – podpora pri
prevádzkových nákladoch
a oživení (19.4)

19.4 MAS

Počet školení,

1

konferencií, workshopov

počet

5

počet

3

počet

5

pre manžment

19.4/MAS

Počet školení,konferencií,

3

workshopov pre členov
MAS

19.4/MAS

Počet zberov údajov

4

Indikatívny harmonogram

N/A

výziev

Tabuľka 4N: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu

65

4.1.1
opatrenia67

Animácia územia

PRV kód opatrenia 19 podopatrenie, 19.4. - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
67
Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014.
66

Priradenie k fokusovej

Príspevok k fokusovej oblasti 6B

oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Cieľom opatrenia je zabezpečenie úspešnej realizácie stratégii CLLD. Pre zabezpečenie
realizácie stratégie bude potrebné implementovať podopatrenie

Zdôvodnenie výberu

Pre zabezpečenie realizácie stratégie bude potrebné implementovať

toto podopatrenie

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie a to vo všetkých oprávnených aktivitách, hlavne
však so zameraním na animáciu územia MAS, ďalej vzdelávania zamestnancov a členov
MAS, organizovanie seminárov, publicitu a informovanie členov ale aj širokú verejnosť,
monitoring a hodnotenie implementácie stratégie.
Rozsah a oprávnené činnosti

Dodržiavanie všeobecných podmienok oprávnenosti uvedených v podkapitole 8.1.3 PRV
2014-2020. Rozsah a oprávneneé činnosti sú opísané v kapitole 8.2.15.3.2.5 .

Oprávnení prijímatelia

MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja, a má právnu formu
občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov

Intenzita pomoci 68

100% (75% EPFRV+25%ŠR) VZ (0 %)Celkové náklady na prevádzkové náklady a
náklady na oživenie nesmú presiahnuť 20% celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja.

Oprávnené výdavky
Podľa PRV 2014-2020 kapitola 8.2.15.3.2.5 Oprávnené náklady
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 15 % a max 25 % z
celkových výdavkov v rámci operácie Chod miestnej akčnej skupiny a animácia.

Finančný plán
Región69

Spolu

EÚ

ŠR

MR

76.400

57.300

19.100

76.400

57.300

19.100

VZ

iné

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie

V súlade s dokumentom PRV 2014-2020 pre podopatrenie 19.4 a v súlade so zverejnenou

výberových a

výzvou riadiacim orgánom

hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií70
Povinné prílohy stanovené

N/A

MAS71
68

69
70

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6
Systému riadenia CLLD
71

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

Indikatívny harmonogram
výziev

19.4 MAS 1

Počet animačných aktivít

počet

5

19.4/MAS 2

Počet štúdií a analýz

počet

1

Podľa harmonogramu riadiaceho orgánu

