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DODATOK č. 8
K Integrovanej stratégií rozvoja územia KRAS
„Za región , v ktorom sa oplatí žiť“

Názov integrovanej stratégie rozvoja územia:
Integrovaná stratégia rozvoja územia KRAS
„Za región , v ktorom sa oplatí žiť“
Názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
OZ KRAS
049 11 Plešivec, Čsl. Armády 478
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Meno a priezvisko, titul: Štefan Zsóri

Podpis

Plešivec 24.06.2013

Pečiatka

Dodatok č.8 k Integrovanej stratégií rozvoja územia KRAS bol vypracovaný na základe
uznesenia správnej rady zo dňa 24.06.2013 o presune finančných prostriedkov.
Prílohy k Integrovanej stratégie rozvoja územia KRAS
Príloha č.4 Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013,
implementované prostredníctvom osi 4 Leader
Opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia (Časť A:
Opatrenia osi 3):Vzdelávanie a informovanie, VCR-A, VCR-B
Príloha č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013
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4.3 Finančný plán
4.3.1 Spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia KRAS
Okrem verejných zdrojov PRV SR (EPFRV a štátny rozpočet) budú použité pre
spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia nasledovných
operačných programov NSRR ako aj iných dostupných finančných zdrojov a to nasledovne:
Regionálneho operačného programu SR, a to konkrétne v rámci opatrenia:
341: Regenerácia sídiel pre 3 projekty – jeden v obci Jablonov nad Turňou - Revitalizácia
centrálnej zóny obce a dva projekty v obci Plešivec - Úprava námestia, hlavnej ulice
a priestorov pred Obecným úradom a Rekonštrukcia budovy Župného domu, /budova OcÚ
v celkovej hodnote 1. 828.029 EUR
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast SR, a to konkrétne
v rámci opatrení
2.1
Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti
na
strane
výroby
aj
spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike pre projekt v obci Gemerská Panica,
žiadateľom je podnikateľský subjekt AGROS s.r.o. - Výstavba zariadenia na energetické
využitie biomasy v objeme 250.000 EUR.
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre projekt v rámci obce Kečovo,
ktorý podáva podnikateľský subjekt Stone Investments - OUT-DOOR Centrum Domica lanové
centrum t to je športový areál pod šírym nebom v objeme 66.500,–EUR
Programu rozvoja vidieka SR, os 1, a to konkrétne v rámci opatrení:
121 Modernizácia fariem pre 7 projektov poľnohospodárskych podnikov v rôznych obciach
územia KRAS, Dlhá Ves, Panica, Plešivec, Ardovo, Hrušov v celkovom objeme 1.805.000
EUR
123 Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre 2
projekty poľnohospodárskych podnikov v rôznych obciach územia KRAS – Gemerská Panica
a Dlhá Ves v celkovom objeme 111.000 EUR
Spolu plánovaná čiastka pre spolufinancovanie integrovanej stratégie rozvoja vidieka
budúcej MAS KRAS z ostatných opatrení PRV SR a operačných programov NSRR
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predstavuje 4.060.529,- EUR. Treba pripomenúť, že táto čiastka je objem žiadaných
finančných prostriedkov z ostatných opatrení PRV, ktoré podporujú integrovanú stratégiu
a ostatných operačných programov.
Pre spolufinancovanie samotných opatrení osi 3 a 4 PRV SR podporovaných činností
vybraných MAS z rozsahu týchto opatrení v zmysle Príručky užívateľa nenávratných
finančných prostriedkov PRV SR nebudú využité iné verejné zdroje než zdroje EPFRV,
štátneho rozpočtu, a zdroje užívateľov do plánovanej výšky spolufinancovania týchto
opatrení užívateľmi v zmysle tabuľky 4.3.1.1 uvedenej nižšie, okrem opatrenia 1.1.1 – to je
opatrenia PRV SR kód 313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A, kde
budú využité prostriedky VÚC Košice v objeme 20.000 EUR, a to na financovanie
neoprávnených nákladov v súlade s Usmernením pre administráciu prístupu Leader
a všetkých jeho Dodatkov. Verejné zdroje obcí (miestnych samospráv) sa nebudú využívať na
spolufinancovanie stratégie len na pred financovanie jednotlivých projektov, ktorých
konečnými žiadateľmi sú obecné samosprávy.
Finančný plán integrovanej stratégie rozvoja vidieka územia KRAS nadväzuje na akčný plán
stratégie a týka sa opatrení Programu rozvoja vidieka SR v podobe, ako boli navrhnuté
v strategickom rámci v predchádzajúcej časti tohto dokumentu.
Finančná tabuľka č. 4.3.1.1 uvádza zhrnutie financií a ich rozdelenie podľa opatrení
strategického rámca a vychádza z objemov stanovených Usmernením pre administráciu osi 4
Leader MP SR ako aj všetkých jeho dodatkov. Budúca MAS KRAS sa rozhodla žiadať o
dotáciu 2.041.800 EUR pre podporu opatrení osi 3 v rámci opatrenia 4.1 Integrovanej
stratégie rozvoja územia, ďalej dotáciu 408.300 EUR pre opatrenie Chod miestnej akčnej
skupiny dotáciu 150.000 EUR pre dva projekty spolupráce. Spolu žiadaná čiastka predstavuje
2.600.100 EUR.
Finančný objem 2.041.800 EUR sa použije pre podporu plánovaných opatrení Osi 3 PRV SR
nasledovne:
Špecifický cieľ 1.1 Dobudovať infraštruktúru cestovného ruchu
5.3.3.2. OPATRENIE , kód: 313 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
A: alokovaná čiastka z verejných zdrojov opatrenia 5.3.4.1 PRV SR je 484.344,80 EUR, čo
predstavuje 50% oprávnených nákladov pre podporu 10 vybraných projektov s priemernou
výškou rozpočtu oprávnených nákladov: 66.400 EUR. Celkový rozpočet oprávnených
nákladov opatrenia ISRÚ tvorí 968.689,60 EUR. (484.344,80 EUR zo súkromných zdrojov –
spolufinancovanie zo strany konečného žiadateľa pri výške 50% spolufinancovania)..
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5.3.3.1. OPATRENIE kód: 311 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
– vybrané opatrenia pre cestovný ruch: alokovaná čiastka z verejných zdrojov opatrenia
5.3.4.1 PRV SR je 190.909,54 EUR čo predstavuje 50% oprávnených nákladov pre podporu 2
vybraných projektov s priemernou výškou rozpočtu oprávnených nákladov: 190.000 EUR.
Celkový rozpočet oprávnených nákladov opatrenia ISRÚ tvorí 381.819.,08 EUR 190.909,54
EUR zo súkromných zdrojov – spolufinancovanie zo strany oprávneného užívateľa)
Špecifický cieľ 1.2 Vytvoriť a predať produkty cestovného ruchu územia KRAS
5.3.3.2. OPATRENIE , kód: 313 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
B: alokovaná čiastka z verejných zdrojov opatrenia 5.3.4.1 PRV SR je 84.682,20 EUR, čo
predstavuje 100% oprávnených nákladov pre podporu 8 vybraných projektov s priemernou
výškou rozpočtu oprávnených nákladov: 16.600 EUR. Celkový rozpočet oprávnených
nákladov opatrenia ISRÚ tvorí 84.682,20 EUR. V tomto opatrení sa neuvažuje so
spolufinancovaním oprávnených nákladov zo strany konečného žiadateľa, iba neoprávnených
nákladov (DPH, prípadne iné neoprávnené náklady).
Špecifický cieľ 2.2 Skvalitniť výrobu a marketing regionálnych produktov
5.3.3.1. OPATRENIE kód: 311 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
– vybrané opatrenia pre doplnkovú výrobu a priamy predaj: alokovaná čiastka z verejných
zdrojov opatrenia 5.3.4.1 PRV SR je 24.890,46 EUR čo predstavuje 50% oprávnených
nákladov pre podporu 3 vybraných projektov s priemernou výškou rozpočtu oprávnených
nákladov: 24.890,46 EUR. Celkový rozpočet oprávnených nákladov opatrenia ISRÚ tvorí
49.780,92 EUR (24.890,46 EUR zo súkromných zdrojov – spolufinancovanie zo strany
oprávneného užívateľa)
Špecifický cieľ 3.1 - Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služieb
Špecifický cieľ 3.1 - Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služieb5.3.3.3.
OPATRENIE , kód: 331 – Vzdelávanie a informovanie: alokovaná čiastka z verejných
zdrojov opatrenia 5.3.4.1 je 161.373,-- EUR, čo predstavuje 100% oprávnených nákladov pre
podporu 8 vybraných projektov s priemernou výškou rozpočtu oprávnených nákladov: 33.200
EUR. Celkový rozpočet oprávnených nákladov opatrenia ISRÚ tvorí 161.373,-- EUR.
V tomto opatrení sa neuvažuje so spolufinancovaním oprávnených nákladov zo strany
konečného žiadateľa, iba neoprávnených nákladov (DPH, prípadne iné neoprávnené náklady).
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Špecifický cieľ 3.2 Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb pre obyvateľstvo
5.3.3.4.2. OPATRENIE kód: 322 – Obnova a rozvoj obcí: alokovaná čiastka zo zdrojov PRV
SR pre opatrenie 5.3.4.1 PRV SR je 597.600 EUR, je 100% oprávnených nákladov pre
podporu 6 vybraných projektov s priemernou výškou rozpočtu oprávnených nákladov: 99.600
EUR. Celkový rozpočet oprávnených nákladov opatrenia v rozpočte ISRÚ je 597.600EUR.
5.3.3.4.1. OPATRENIE, kód: 321 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo: alokovaná
čiastka zo zdrojov PRV SR pre opatrenie 5.3.4.1 PRV SR je 498.000 EUR, čo predstavuje
100 % oprávnených nákladov pre podporu 10 vybraných projektov s priemernou výškou
rozpočtu oprávnených nákladov: 49.800 EUR. Celkový rozpočet oprávnených nákladov
opatrenia v rozpočte ISRÚ je 498.000 EUR.
Opatrenia osi 4 sú v tabuľke č. 4.3.1.1 kalkulované zvlášť, a to opatrenie 431 . Projekty
spolupráce spadajú obsahovo pod cieľ 1.2 integrovanej stratégie, majú však samostatný
rozpočet v rámci osi 4 (v zmysle Usmernenia administrácie osi 4 Leader maximálna výška
oprávnených výdajov na jeden projekt je 75 000 EUR.) budúca MAS KRAS si naplánovalo v
stratégii dva projekty spolupráce s celkovou výškou oprávnených nákladov 150.000 EUR.
Pre chod MAS sú určené Usmernením pre administráciu osi 4 maximálne prostriedky pre
pokrytie oprávnených výdajov 408.300 EUR počas celého programového obdobia. Budúca
MAS KRAS si naplánovalo využiť pre svoj chod 326.640 0 EUR, z tejto čiastky a na
budovanie zručností a schopností MAS 81.660 EUR .
Celkový rozpočet stratégie v úrovni oprávnených nákladov 3.320.244,80 EUR.
Finančná tabuľka č. 4.3.1.1 uvádza súhrn odhadovaného počtu podporených projektov, ich
priemernú veľkosť podľa oprávnených nákladov, spolufinancovanie užívateľom (odvodené
od minimálnej hranice spolufinancovania oprávnených nákladov určených PRV SR plus
rozhodnutie MAS o navýšení spolufinancovania zo strany užívateľa) a celkový rozpočet
zohľadňujúci dotáciu Leader a prostriedky spolufinancovania užívateľmi.
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Ciele

TAB.Č. 4.3.1.1 FINANČNÁ TABUĽKA MAS KRAS V EUR
Opatre Vybrané
Priem.
Poč.
Spol
nia
oprávnené
rozpočet podp uf.
aktivity
1
proje užíva
projektu ktov
teľo
– opráv.
m v
Náklady
%

Opatrenia osi 3
1.1
VCR-A

Div. CR

1.2
2.2

VCR B
Div Výro

3.1

Vzd

3.2

Obnov
a

ZS

R,M exist. Rekr.
Prestavba,
prístavba
V,R,M,
kampingy
V,R,M,rekreač.z
ar.
R,M exist. Rekr.
R poln.objektov
R a M agrot.
RaM
rekreac.zar.
marketing
Doplnková
výroba a priamy
predaj
Všetky
podporované
činnosti
opatrenia
VRM cesty,
lávky, mosty
RM chodníky,
cyklotrasy
priestranstvá
RM rekreačné
zóny
VRM ihriská
RM ob. stavby

Finančná tabuľka v EUR
Verejné zdroje
Leader,
PRV SR

VÚC

Spolufinancov
anie
žiadateľo
m

Celkový
rozpočet

0

484.344,8
0

968.689,6
0

MAS
na
úrovni
stratég.

66.400

10

50

484.344,8
0

95.454,7
7

2

50

190.909,5
4

0

0

190.909,5
4

381.819,0
8

16.600

8

0

84.682,2

0

0

0

84.682,20

33.200

3

50

24.890,46

0

0

24.890,46

49780,92

33.200

8

0

161.373,0
0

0

0

0

161.373,0
0

99.600

6

0

597.600

0

0

0

597.600

49.800

10

0

498.000

0

0

0

498.000

Súčet opatrení osi
3
Prierezové opatrenia os 4
Chod MAS
Spolupráca
Celkový súčet

6

2.041.800

0

0

700.144,8
0

2.741.944
,80

408.300
150.000
2.600.100

20.000

0

0

428.300
150.000
3.320.244
,80
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Príloha č. 5 - Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013
Integrovanej stratégie rozvoja územia KRAS, v súlade s údajmi uvedenými Prílohe č.4
Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované
prostredníctvom osi 4 Leader v časti Výška a rozsah podpory – celkový rozpočet opatrenia
Finančný plán (A) Integrovanej stratégie rozvoja územia vychádza z maximálnej výšky
podpory na opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a určuje
finančné prostriedky, ktoré budú použité na realizáciu projektov v rámci Integrovanej
stratégie rozvoja územia (finančné prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných
programov, grantov sa vo finančnom pláne neuvádzajú).
Pri finančnom pláne (B) na opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce sa vychádza
z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie.
Pri finančnom pláne (C) na opatrenie 4.3. Chod Miestnej akčnej skupiny sa vychádza
z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie pričom musí byť dodržaná podmienka
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006.
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A/

PRÍLOHA Č.5
FINANČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍ FINANCOVANÝCH Z PRV 2007-2013
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1. IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA (v EUR)
Ostatné verejné zdrojei

Intenzita pomoci
Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRVii

Opatrenie PRV

Cieľ 1.1, opatrenie 313 podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
(podporované činnosti - celá časť A opatrenia)
Cieľ 1.1, PRV: 311Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
(podporované činnosti - Rek.a mod.zariadení CR s kap. 11 - 40 postelí,
Rek existujúcich poľnohosp. objektov na agroturistické objekty s kapacitou 11 –
40 lôžok , Rek. a mod. agroturistických zariadení, Rek. a mod. areálov
vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekr. Činností)
Cieľ 1.2 opatrenie 313 - podpora činností v oblasti vidieckeho CR (podporované
činnosti - celá časť B opatrenia)
Cieľ 2.2, PRV: 311Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
(podporované činnosti -Výst., rek. a mod. výrobných a predajných objektov
a nákup strojov, technológií a zariadení pre:výrobu a spracovanie tradičných
materiálov a výrobkov)
Cieľ 3.1, opatrenie 311 vzdelávanie a informovanie (podporované činnosti –
všetky podľa Príručky pre žiadateľa o NFP z PRV SR)
Cieľ 3.2, opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí (podporované činnosti opatrenia
v tomto cieli - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest, lávok, mostov, rek.
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484.344,80

190.909,54

Výška financovania z
vlastných zdrojov iii
484.344,80

190.909,54

Iné verejné
zdroje

VÚC

0

0

0

0

84.682,20

0

0

0

24890,46

24890,46

0

0

161.373,00

0

0

0

597.600

0

0

0
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Cieľ 3.2, opatrenie 321 základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (podporované
činnosti opatrenia v tomto cieli – Rek. a mod. rekreačných zón; Výst., rek.
a mod. detských a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok a pod.,
rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb a objektov spoločenského
významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia) vrátane ich pripojenia na Internet)

498.000

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 31
VÚC

Ostatné verejné zdroje

Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia

0

0

0

EUR
2.041.800
0
0
2.041.800
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FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V (EUR)
Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Typ projektu spolupráce

Projekty národnej spolupráce

Projekty nadnárodnej spolupráce

Príprava projektov národnej spolupráce

2.000

Realizácia projektov národnej spolupráce

78.000

Ostatné
verejné zdroje1
Iné verejné
VÚC
zdroje
0

0

0

0

Príprava projektov nadnárodnej spolupráce

2.000

0

0

Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce

78.000

0

0

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV1
Ostatné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia

EUR
160.000

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0
160.000
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4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR)

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov
PRV 1

Prevádzka a administratívna činnosť
Budovanie zručností a schopností MAS
Rozpočet opatrenia
% oprávnených výdavkov spolu

X

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

326.640

0

0

80

81.660

0

0

20

408.300

0

0

X

X

X

100

408.300
VÚC
Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia

VÚC

EUR

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV1
Ostatné verejné zdroje

%
z oprávnených
výdavkov
Iné verejné zdroje

Ostatné verejné zdroje1

20.000
0
428.300
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CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

EUR

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV pre opatrenia osi 3i

2.041.800

VÚC

Ostatné verejné zdroje

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

2.041.800

B/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V (EUR)
Typ projektu spolupráce

Projekty národnej spolupráce
Projekty nadnárodnej spolupráce

Príprava projektov národnej spolupráce
Realizácia projektov národnej spolupráce
Príprava projektov nadnárodnej spolupráce

14

Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Ostatné
verejné zdrojei
Iné verejné
VÚC
zdroje

6.800

0

0

61.200

0

0

0

0

7.200
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Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce

0

64.800

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

EUR

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRVi
Ostatné verejné zdroje

150.000
VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia
C/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA

0

150.000

4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY
FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY (v EUR)

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov
PRV i

Prevádzka a administratívna činnosť
Budovanie zručností a schopností MAS
Rozpočet opatrenia

15

%
z oprávnených
výdavkov
Iné verejné zdroje

Ostatné verejné zdrojei
VÚC

326.640

0

0

80

81.660

0

0

20

408.300

0

0

X
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% oprávnených výdavkov spolu

X

X

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

408.300
VÚC
Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia

100

EUR

Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRVi
Ostatné verejné zdroje

X

20.000
0
428.300
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