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Integrovaná stratégia rozvoja územia KRAS
„Za región , v ktorom sa oplatí žiť“
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Dodatok č.6 k Integrovanej stratégií rozvoja územia KRAS nadobúda platnosť dňom doručenia Rozhodnutia o schválení zmeny (dodatku)
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava
Základné informácie
Integrovaná stratégia rozvoja územia KRAS „Za región , v ktorom sa oplatí žiť“(ďalej: ISRÚ KRAS) Dodatok č. 6 k ISRÚ KRAS bol
schválený najvyšším
orgánom (valné zhromaždenie) OZ KRAS dňa 23.05.2012
Aktualizácia jednotlivých častí Integrovanej stratégie rozvoja územia a príloh bola vykonaná na základe Uznesenia č. 24SR/2012 zo zasadnutia
Správnej Rady MAS OZ KRAS
konaného dňa 14.5.2012
/ Správna rada schvaľuje Uznesením č. 24SR/2012 presun finančných prostriedkov vo výške 49 819,07€ z Opatrenia 2.2.1, kód v PRV: 311 –
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam na Opatrenie 1.1.2, kód v PRV: 311 – diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
činnostiam po predošlom schválení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou./, schváleného Valným zhromaždením zo dňa 23.05.2012

4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader
4.2.1 Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV a vybraných podporovaných činností, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4
Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia.
V rámci jednotlivých vyššie stanovených špecifických cieľov Integrovanej stratégie rozvoja územia KRAS sú navrhnuté opatrenia osi 3
a podporované činnosti Programu rozvoja vidieka SR uvedené v nasledujúcej tabuľke:
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Špecifický cieľ

Opatrenie

Vybrané podporované činnosti
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1
Dobudovať
infraštruktúru
cestovného ruchu

1.1.1
313 Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu - A

Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č.
1698/2005)
o rekonštrukcia a modernizácia nízko
kapacitných ubytovacích zariadení
s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné
investície, investície do vnútorného
vybavenia a zariadenia vrátane zariadenia
pripojenia na internet;prestavba časti
rodinných domov a ďalších nevyužitých
objektov na nízko kapacitné ubytovacie
zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok
– stavebné investície, investície do
vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane
zriadenia pripojenia na internet; prístavba
časti rodinných domov a ďalších
nevyužitých objektov na nízko kapacitné
ubytovacie zariadenia s kapacitou
maximálne 10 lôžok – stavebné investície,
investície do vnútorného vybavenia a
zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na
internet;

o výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
kempingového ubytovania vrátane
prístupových ciest v rámci areálu,
spevnených parkovacích plôch,
elektrických, vodovodných a kanalizačných
rozvodov, oplotenia, osvetlenia a
sociálnych zariadení;

o výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
4

doplnkových relaxačných zariadení (sauna,
krb, bazén a pod.).
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311Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade
s cieľmi
opatrenia
a príslušnými
právnymi
predpismi EÚ, napr.:
 rekonštrukcia
a modernizácia
rekreačných
a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40
lôžok – stavebné investície, investície do
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií
vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych
objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na
agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok
– stavebné investície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane
zriadenia pripojenia na internet;
 rekonštrukcia a modernizácia agroturistických
zariadení vrátane hygienických, ekologických a
rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj
turistických
činností (napr.
kryté bazény, fitnes centrá, masážne a solárne
zariadenia, sociálne zariadenia, čističky
odpadových vôd a pod.) – stavebné investície,
investície do vnútorného vybavenia, zariadenia
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na
internet;
 rekonštrukcia
a modernizácia
areálov
vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných
a relaxačných činností (turistické chodníky,
jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo,
cykloturistika, vodné športy, zimné športy,
sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) – stavebné
5investície, investície do vybavenia, strojov
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na
internet.
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Vytvoriť a predať
produkty cestovného
ruchu územia KRAS

1.2.1
313 Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu –B

2.1
Znížiť energetickú
náročnosť územia na
báze využitia
miestnych zdrojov

Žiadne opatrenie osi 3 iba
opatrenia mimo PRV SR

Časť B (článok 55 c) nariadenia Rady (ES) č.
1698/2005)
 marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu
a rozvoja regiónu.
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Skvalitniť výrobu
a marketing
regionálnych
produktov

2.2.1
311Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade
s cieľmi
opatrenia
a príslušnými
právnymi
predpismi EÚ, napr.:
 výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
výrobných a predajných objektov (pri
rekonštrukcii
a modernizácii
vrátane
technológií) a nákup strojov, technológií
a zariadení pre:
–
výrobu a spracovanie tradičných
materiálov a výrobkov (napr. tkanie
ľanového
plátna
a následná
výroba
národných (ľudových) krojov, atď.) –
stavebné
investície,
investície
do
vnútorného
vybavenia,
zariadenia
a technológií vrátane zriadenia pripojenia
na internet.
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných
miest znamená založenie a prevádzkovanie malých
predajných miest umiestených priamo na farmách
alebo miestach dostupných pre návštevníkov
regiónu, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať
svoje výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia,
ktoré musia byť nepoľnohospodárskej povahy
(napr. ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané
drevené črpáky, národné ľudové kroje, keramika).
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prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete
a úpravy v rámci areálu.
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Zvýšiť počet
alternatívnych
poľnohospodárskych
produktov a ich
spracovanie
v podnikoch na
území KRAS

Tu sú zaradené iba
opatrenia PRV SR mimo
osi 3 a to konkrétne osi
1opatrenia 121 a 123

Poznámka: Všetky podporované aktivity v zmysle
Príručky pre žiadateľa o NFP z PRV SR sú však
implementované
prostredníctvom
uvedených
opatrení mimo dotácie z osi 4 ako samostatné
projekty. Keďže však dopĺňajú stratégiu na úrovni
špecifického cieľa 2.3 sú
zaradené ako
spolufinancovanie

3.1
Zvýšiť vzdelanostnú
úroveň
poskytovateľov
služieb

3.1.1
331 Vzdelávanie a
informovanie

Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané
na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí,
zručností a šírenie informácií o jednotlivých
opatreniach osi 3 podľa EPFRV. Oprávnené sú
všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré
súvisia s cieľmi opatrenia:
1. Všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých
zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia
a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské
subjekty a subjekty verejnej správy (obce,
mestá a ich združenia a občianske združenia) –
tematicky zamerané najmä na:
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ekonomiku podnikateľského subjektu (napr.
legislatíva,
riadenie
ekonomicky
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životaschopného podniku, podnikateľský
plán, diverzifikácia činností, spolupráca
a rozvoj podnikov);
zavádzanie nových metód a nástrojov práce
a riadenia vo vidieckom priestore;
manažment kvality;
inovácie
vo
vidieckych
oblastiach,
zavádzanie informačných technológií,
internetizácie;
ochranu
životného
prostredia
(environmentálne vhodné technológie,
alternatívne zdroje energie, separovaný
zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba
a manažment krajiny, cieľová kvalita
vidieckej krajiny a pod.);
obnovu a rozvoj vidieka;
prístup Leader.

.
2. nasledovné formy informačných aktivít
 tvorba nových vzdelávacích programov;
 tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na
získanie potrebných vedomostí a zručností;
 konferencie a semináre;
 televízne a rozhlasové kampane (ako sú
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výmenné informačné stáže a návštevy
v tuzemsku a v EÚ;
 putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 ďalšie formy, ako napríklad tlačené
publikácie a webové portály, trvalý
informačný a poradenský servis zameraný
na celoživotné vzdelávanie.
Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2
Skvalitniť a rozšíriť
ponuku služieb pre
obyvateľstvo

3.2.1
322 Obnova a rozvoj obcí

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade
s cieľmi
opatrenia
a príslušnými
právnymi
predpismi EÚ, napr.:

výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov;

rekonštrukcia
a
modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejných
priestranstiev a parkov.
Typ podporených aktivít

výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
miestnej
technickej
infraštruktúry (dopravná infraštruktúra,);

zlepšenie vzhľadu obcí
(verejné priestranstvá, parky).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.2
321 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade
s cieľmi
opatrenia
a príslušnými
právnymi
predpismi EÚ, napr.:
 rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
detských a športových ihrísk (vrátane krytých
a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane
krytých), autobusových zastávok a pod., (napr.
obecných rozhlasov);
 Výstavba , rekonštrukcia a modernizácia
obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny
dom, dom smútku) a objektov spoločenského
významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia
(okrem stavieb a budov evidovaných na
Ministerstve
kultúry
SR
v
registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít
UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na
internet.
Typ podporených aktivít

rekonštrukcia
a modernizácia miestnej infraštruktúry;

investície do objektov
podporujúcich voľno časové aktivity.
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Okrem opatrení osi 3 PRV SR je v integrovanej stratégii rozvoja územia KRAS zaradené aj opatrenie osi 4 – 4.2 vykonávanie projektov
spolupráce. A to v rámci prvej priority stratégie Rozvoj cestovného ruchu, špecifického cieľa 1.2 „Vytvoriť a predať produkty cestovného
ruchu územia KRAS“ ako opatrenie č. 1.2.1.Vybrané podporované činnosti v rámci opatrenia sú nasledovné:
 - spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné
výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov, služieb a pod.;
 ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia objektov spoločenského významu (pamätníky, hroby, pamätné tabule,
izby), zriadenie a výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb ľudových tradícií a izieb významných osobnosti (vrátane vnútorného
vybavenia okrem výstavných exponátov), výstavba vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia náučných a turistických chodníkov,
inštalovanie a výroba náučných, informačných a historických tabúľ, revitalizácia, resp. obnova historických parkov a záhrad a pod.;
 prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou projektu spolupráce
a v rámci tretej priority stratégie Kvalita služieb, špecifického cieľa 3.1„Zvýšiť vzdelanostnú úroveň poskytovateľov služieb“ ako opatrenie č.
3.1.2.Vybrané podporované činnosti v rámci opatrenia sú nasledovné
- budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, prípadové štúdie,
návody osvedčených postupov, výskumy, s cieľom výmeny skúseností a prenosu praktických skúseností, ktoré musia viesť k prijatiu
spoločných metodík a pracovných metód alebo k rozvinutiu spoločnej alebo koordinovanej činnosti, twinningové podujatia – výmenné
programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca) a pod.;
-

prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou projektu spolupráce.
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Prierezové opatrenia:
Okrem vyššie uvedených opatrení je v integrovanej stratégii rozvoja územia zaradené aj prierezové opatrenie z PRV SR a to:
opatrenie 5.3.4.3, kód 431 – Chod miestnej akčnej skupiny, v ktorom oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a
príslušnými právnymi predpismi EÚ:
1. školenia, konferencie, workshopy manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie;
2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie;
3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii;
4. prevádzková činnosť;
5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa
kritérií, výber projektov a ich schválenie, kontrola realizácie projektov;
6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;

8. semináre, školenia, konferencie workshopy pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie;
9. činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS vrátane výdavkov podľa čl. 59Písm a) – d) Nariaenia Rady
(ES) č. 1698/2005
4.2.2 Nadväznosť súboru vybraných opatrení osi 3 PRV na situáciu v území KRAS
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Uvedené opatrenia priamo medzi sebou súvisia a nadväzujú logicky na seba naprieč všetkých troch rozvojových priorít a tým prispievajú
k naplneniu strategického cieľa v uvedenom časovom horizonte (rok 2015), ako aj jednotlivých strategických priorít a špecifických cieľov.
Situačná analýza a SWOT analýza jednoznačne poukazuje na potenciál územia v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu, rekreácie ale aj
existenciu rozsiahlych miestnych zdrojov, ktoré treba začať využívať vo väčšej miere ako doteraz a tiež nevyhnutnosť skvalitniť existujúce
služby a rozšíriť ich sortiment.
V tomto zmysle priamo súvisia hlavne opatrenie podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – obe jeho časti A aj B, ktoré podporujú
dobudovanie infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu a propagáciu územia, a tiež vybrané činnosti z opatrenia diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam. Tieto opatrenia sa následne prepájajú v rámci tretej priority s opatreniami obnova a rozvoj obcí a základné
služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka, ktoré sa synergicky podporujú vo svojich konečných efektoch. Obnova obcí a verejné služby
v prepojení na služby v cestovnom ruchu umožnia zvýšiť atraktivitu územia a následne aj príjmy miestneho obyvateľstva v rámci výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie verejných priestranstiev a parkov. Uvedené štyri intervencie sú organicky doplnené opatrením podporujúcim
rozvoj doplnkovej výroby a priamy predaj, čo tiež podporí v konečnom dôsledku rozvoj pridanej hodnoty územia. Významným je aj podpora
zvýšenia vzdelanostnej úrovne a kapacity obyvateľov územia – vzdelávanie a informovanie a tiež aj na posilnenie partnerstva a spolupráce
s partnermi (projekty spolupráce), ktoré umožnia budovať rozvíjať marketing územia a tiež potrebné zručnosti v jeho riadení a zvyšovať
synergický efekt predchádzajúcich opatrení.
4.2.3 Popis, ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV rieši problémy územia KRAS a podporuje jeho rozvoj podľa skutočných potrieb
Cieľ 1.1., opatrenie 313 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A 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 bol identifikovaný SWOT analýzou významné z príležitosti rozvoja územia KRAS, pričom však medzi slabé stránky
územia patria nepostačujúce služby pre občanov a najmä návštevníkov a nedostatok a nízka kvalita najmä stravovacích a občerstvovacích kapacít.
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Napriek tomu, že územie má vysoký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, špeciálne viaceré druhy vidieckeho cestovného ruchu a navyše sa
nachádza na hranici s Maďarskom, ubytovacie kapacity vyhovujúce potrebám vidieckeho cestovného ruchu buď neexistujú, alebo sú na nízkej
úrovni. Pritom zároveň veľa občanov, vrátane žien, dochádza za prácou do miest. Situácia teda na jednej strane ponúka potenciál, na druhej
strane neuspokojuje súčasné trendy. Aj z tohto pohľadu je podpora činností v oblasti vidieckej turistiky a rekreácie jednou z činností, ktoré môžu
výraznejšie prispieť k atraktivite územia, ale aj vytvoriť možnosti pre vyššie príjmy miestneho obyvateľstva.
Cieľ 1.1., opatrenie 311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – aj farmári z územia KRAS môžu hrať významnú úlohu v
rozvoji agroturistiky, vidieckej turistiky, poznávacieho, kultúrneho a historického turizmu a tvorbe rôznych produktov CR ako aj v rozvoji
doplnkových služieb a skvalitnení služieb ubytovania a stravovania, nakoľko v území existujú zariadenia v tejto oblasti vlastnené práve farmármi,
avšak kvalita nimi poskytovaných služieb nie je na požadovanej úrovni doby. SWOT analýza identifikovala medzi iným ako príležitosť pre
rozvoj územia KRAS práve vyššie spomenuté aktivity, pričom však medzi slabé stránky územia patria nepostačujúce služby pre občanov a najmä
návštevníkov a nedostatok a nízka kvalita najmä stravovacích a občerstvovacích kapacít, a to napriek tomu, že územie má vysoký potenciál pre
rozvoj cestovného ruchu, a navyše sa nachádza na hranici s Maďarskom. Situácia teda na jednej strane ponúka potenciál, na druhej strane
neuspokojuje súčasné trendy. Aj z tohto pohľadu je podpora činností v oblasti vidieckej turistiky a rekreácie jednou z činností, ktoré môžu
výraznejšie prispieť k atraktivite územia, ale aj vytvoriť možnosti pre vyššie príjmy miestneho obyvateľstva.
Cieľ 1.2., opatrenie 313 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu –B
SWOT analýza identifikovala ako slabú stránku medzi iným aj nedostatočný marketing územia KRAS a chýbajúcu propagácia územia – nemá
„značku“ ktorou by sa predával vo svete, na druhej strane ako príležitosť spoločnú propagáciu, tvorbu propagačných materiálov a účasť na
výstavách cestovného ruchu. Aj z týchto dôvodov je potrebné cielene využiť pre marketing služieb, vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja
regiónu práve vyššie uvedené opatrenie.
Cieľ 2.1., opatrenie 311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
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SWOT analýza identifikovala ako slabú stránku územia nevyužívanie miestnych zdrojov a tiež poľnohospodárstvo s nízkou pridanou hodnotou.
Nedostatočné využívanie miestnych zdrojov bolo tiež kľúčovým problémom v problémovej analýze. Z tohto dôvodu je pre budúcu MAS OZ
KRAS významné podporiť spravovanie poľnohospodárskych výrobkov a ich priamy predaj ako jedno z opatrení pre tvorbu pridanej hodnoty
a využitia miestnych zdrojov pre tvorbu príjmov a zamestnanosti.
Cieľ3.1, opatrenie 331 – Vzdelávanie a informovanie
Vzdelávanie a informovanie patrí k najdôležitejším faktorom napredovania územia. Ako vyplýva zo situačnej analýzy len 28% obyvateľstva má
úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie, čo je nedostatočné v porovnaní so slovenským priemerom. SWOT územia identifikovala ako slabú
stránku nízku vzdelanostnú úroveň obyvateľov, málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí, nedostatočné zručnosti manažovať rozvoj územia, riadiť
zmeny a ako ohrozenia nedostatočnú informovanosť obyvateľstva a tiež migráciu mladých ľudí za prácou, odliv vzdelaných ľudí mimo región
a do zahraničia. Aj z týchto dôvodov sa zástupcovia OZ KRAS rozhodli zaradiť opatrenie v plnom rozsahu v rámci integrovanej stratégie rozvoja
územia a to aj preto, že v území je stále nedostatok informácií a vedomostí v oblasti rozvoja územia, vidieckeho cestovného ruchu a rekreácie
stále chýbajú širšie informácie, vedomosti a zručnosti, rovnako ako chýbajú zručnosti v oblasti zachovania a rozvoja tradícii a miestnej kultúry.
Zvlášť po vstupe do Európskej únie a náraste záujmu o systematický rozvoj regiónov sa ukazuje, že chýbajú vzdelávacie aktivity a moderné
zručnosti, ako je manažment územia, cestovného ruchu, podnikateľské plánovanie, marketing, manažment obcí a pod. K tomuto všetkému je ale
treba systematická osvetová práca na preškoľovaní obyvateľstva a poskytovaní kvalitných informácií. Vzdelávanie a budovanie tejto ďalšej
kapacity prispeje určite k budovaniu miestnej identity, zachovaniu a rozvoju tradícií, rozvoju miestneho partnerstva spolupráce, skvalitneniu
riadenia a manažmentu celého územia, ako aj v oblasti plánovaných projektov spolupráce s potenciálnymi partnermi.
Cieľ 3.2, opatrenie 322 – Obnova a rozvoj obcí
Dopravná infraštruktúra a možnosti presunu zohrávajú v rozvoji cestovného ruchu dôležitú úlohu, jednak ako spôsob na zmenu navštívených
miest a atrakcií, jednak podľa zvoleného dopravného prostriedku aj ako priamy prostriedok rekreácie. SWOT analýza však definuje zlý, až
havarijný technický stav komunikácií (prístupové cesty do obcí, obecné komunikácie a chodníky). Ako tiež vyplýva zo situačnej analýzy
a SWOT analýzy, príležitosťou pre rozvoj územia KRAS na jednej strane je rozšírenie peších turistických tratí, cyklotrás a hipoturistických trás
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ako aj dobudovanie miestnych komunikácií. Na strane druhej silnou stránkou územia KRAS je čistá a príťažlivá (panenská ) príroda. V spojitosti
s podhorským až mierne zvlneným reliéfom územia sú tak vytvorené priam ideálne podmienky pre cykloturistiku a vybudovanie siete kvalitných
cyklotrás. Cyklotrasy sú aj cieľom niektorých skupín návštevníkov, alebo ako aktívny prostriedok presunu medzi jednotlivými obcami
a atraktivitami tak zohrávajú významnú úlohu pri rozvoji cestovného ruchu i územia. Možnosť zasieťovania jednotlivých cyklotrás v území,
medzi územiami i medzinárodné prepojenie tak reálne poskytne príležitosť pre rozvoj tohto veľmi vyhľadávaného spôsobu trávenia voľného
času. SWOT tiež identifikuje ako slabú stránku nedostatok verejnej zelene v intravilánoch obcí, čo by mohli zmeniť aktivity a projekty
rekonštrukcie či modernizácie existujúcich verejných priestranstiev a parkov.
Cieľ 3.2., opatrenie 321 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Situačná analýza a SWOT analýza poukazujú na niektoré slabé stránky územia KRAS ako nepostačujúce služby pre občanov a najmä
návštevníkov, nízky stupeň internetizácie a nízka počítačová a internetová gramotnosť, nedostatočné možnosti kultúrneho a športového vyžitia
návštevníkov, ale aj na nedostatok verejnej zelene v intravilánoch obcí.
V území sa nachádza viacero historických pamiatok a dostatok kultúrnych zariadení, pričom viaceré z nich sú v nevyhovujúcom stave a viaceré
športoviská a detské ihriská, ktoré vyžadujú nevyhnutnú rekonštrukciu, či celkovú zmenu koncepcie. Zástupcovia územia označili rekonštrukciu
kultúrnych pamiatok, rozvoj a organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a rozvoj tradičných ľudových remesiel za
príležitosť pre rozvoj územia a investovanie do identifikovaných aktivít prostredníctvom implementácie tohto opatrenia prispeje k celkovému
zatraktívneniu prostredia územia KRAS a to jednak pre miestne obyvateľstvo a následne aj pre návštevníkov územia, čím sa napomôže splniť
prijatý strategický cieľ a zlepšia sa podmienky pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie.
Okrem opatrení osi 3 sú v rámci stratégie zaradené aj opatrenie osi 4 – vykonávanie projektov spolupráce a to nasledovne:
Cieľ 1.2, opatrenie 421 – Vykonávanie projektov spolupráce
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V oblasti propagácie svojho územia s pohľadu rozvoja cestovného ruchu ale aj všeobecne chce budúca MAS OZ KRAS v budúcnosti
spolupracovať s ďalšími územiami predovšetkým vo svojom okolí. Hneď v jej blízkosti sa nachádzajú dve budúce miestne akčné skupiny –
Dobšinského kraj a Hnilecká dolina, obe so značným potenciálom v rozvoji vidieckej turistiky, projekt spolupráce bude preto zameraný na
spoločný marketing a bude vhodne dopĺňať opatrenie 1.2.1
Cieľ 3.1, opatrenie 421 – Vykonávanie projektov spolupráce
MAS v tomto projekte spolupráce sa chce zamerať na výmenu skúseností v oblasti budovania kapacity leadrovských skupín. Budúca MAS OZ
KRAS je lokalizovaná v blízkosti národného parku Aggtelek v Maďarsku a už dlhšie prebieha komunikácia s miestnou akčnou skupinou na
druhej strane hranice. Keďže sa jedná o MAS s viacročnými skúsenosťami spolupráca bude určite znamenať získavanie skúseností v oblasti
vzdelávania a tréningov.
Prierezové opatrenie z osi 4 PRV SR, opatrenie 4.3 – Chod miestnej akčnej skupiny
Pre zabezpečenie realizácie stratégie bude potrebné implementovať aj opatrenie osi 4 PRV SR, č. 4.3 – Chod miestnej akčnej skupiny, a to vo
všetkých oprávnených aktivitách, hlavne však zamerané na prevádzku MAS a jej administratívnej činnosti, ďalej vzdelávania zamestnancov
a členov MAS, organizovanie seminárov, publicitu a informovanie členov ale aj širokú verejnosť, monitoring a hodnotenie implementácie
stratégie.
Prehľad opatrení ISRÚ KRAS v prílohe č.4.
4.2.4 Príloha č. 4 - Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader
Integrovanej stratégie rozvoja územia KRAS
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Akčný plán predstavuje následnú činnosť strategického plánovania a rozpracováva opatrenia osi 3 PRV a konkrétne podporované činnosti, ktoré
sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader.

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
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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 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

22

DODATOK č. 6

K Integrovanej stratégií rozvoja územia KRAS „Za región , v ktorom sa oplatí žiť
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 332.000 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 664.000 EUR. (332.000 EUR zo
súkromných zdrojov – spolufinancovanie zo strany konečného žiadateľa pri výške 50% spolufinancovania). K tejto čiastke sa pripočítava 20.000
EUR na povolené neoprávnené náklady z dotácie VUC Košice, teda celkový rozpočet opatrenia bude 684.000 EUR.
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 166.000 190.909,54 EUR čo predstavuje 50% oprávnených nákladov pre podporu 2
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vybraných projektov s priemernou výškou rozpočtu oprávnených nákladov: 166.000 190.000 EUR. Celkový rozpočet oprávnených nákladov
opatrenia ISRÚ tvorí 332.000 381.819.,08 EUR (166.000 190.909,54 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 132.800 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 132.800 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 49.800 24.890,46 EUR čo predstavuje 50% oprávnených
nákladov pre podporu 3 vybraných projektov s priemernou výškou rozpočtu oprávnených nákladov: 33.200 24.890,46 EUR. Celkový rozpočet
oprávnených nákladov opatrenia ISRÚ tvorí 99.600 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
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5.3.3.3. OPATRENIE , kód: 331 – Vzdelávanie a informovanie: alokovaná čiastka z verejných zdrojov opatrenia 5.3.4.1 je 265.600 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 265.600 EUR. V tomto opatrení sa neuvažuje so spolufinancovaním
oprávnených nákladov zo strany konečného žiadateľa, iba neoprávnených nákladov (DPH, prípadne iné neoprávnené náklady).

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.
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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 3.167.900 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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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.

4.3

Monitorovací a hodnotiaci rámec

Plán monitoringu, vrátane dodatočných monitorovacích ukazovateľov
Pre potreby hodnotenia a monitorovania je zostavený hodnotiaci a monitorovací rámec, ktorý umožní už na začiatku zvážiť reálnosť cieľov a
opatrení v území KRAS. Treba si uvedomiť, že ide o integrovanú stratégiu, ktorej implementácia nezahŕňa len opatrenia PRV SR ale aj ostatných
operačných programov, zdroje VÚC, čo je potrebné zohľadniť pri sledovaní dopadov a výsledkov.
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Hodnotiaci a monitorovací rámec bude slúžiť ako nástroj priebežného hodnotenia implementácie stratégie pre výkonný orgán – správnu radu,
monitorovací výbor a najvyšší orgán – valné zhromaždenie ako nástroj prípadných zmien, ktoré vyššie uvedené orgány môžu navrhnúť a prijať
ak implementácia nebude sledovať vytýčené ciele. Ukazovatele, ktoré hodnotiaci a monitorovací rámec obsahuje sa budú sledovať nasledovne:
Hodnotiace ukazovatele na úrovni dosahov sa budú sledovať v strednodobom horizonte na konci roku 2011, ďalej na konci roku 2013
a roku 2015.
Hodnotiace ukazovatele na úrovni výsledku sa budú sledovať raz ročne
Monitorovacie ukazovatele sa budú sledovať dva krát ročne, minimálne však vždy pri každej žiadosti o platbu u všetkých podporených
užívateľov integrovanej stratégie rozvoja územia, okrem projektov spolupráce MAS, kde sa ukazovatele budú sledovať raz ročne.
Súbor dodatočných ukazovateľov súvisiacich so strategickým rámcom integrovanej stratégie rozvoja územia
Nižšie uvedené dodatočné ukazovatele sú uvedené v rámcoch/tabuľkách a sú východiskovým dokumentom pri priebežnom posudzovaní
vplyvov stratégie na rozvoj územia. Na každom výročnom zasadnutí správnej rady budúcej MAS KRAS, minimálne však dvakrát ročne budú
informácie získané overovaním navrhovaných dodatočných i povinných monitorovacích ukazovateľov prezentované vo forme monitorovacej
správy s cieľom ich pravidelného sledovania a následného prípadného revidovania spôsobu implementácie integrovanej stratégie v súlade so
zmluvou MAS a PPA SR. Okrem toho raz ročne (výsledok) a v strednodobom a záverečnom horizonte (dosah) implementácie stratégie budú na
zasadnutiach správnej rady prezentované a analyzované dosahované a výsledkové hodnotiace ukazovatele. Zároveň číselné hodnoty nižšie
uvedených ukazovateľov a správa musia byť predkladané aj pre členov monitorovacieho výboru budúcej MAS KRAS, a to dvakrát ročne pre
monitorovacie ukazovatele (výstupu) a raz ročne pre ukazovatele výsledku, pre jeho posúdenie implementácie integrovanej stratégie rozvoja
územia a vykonanie priebežného hodnotenia.
V súlade s vyššie uvedeným sa navrhujú nasledovné dodatočné ukazovatele a ich hodnotiaci a monitorovací rámec:
Tab.č. 4.4.1.1: Dodatočné monitorovacie ukazovatele
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Strategický cieľ:
Zvýšiť zamestnanosť
a kúpyschopnosť
obyvateľstva a celkovú
atraktivitu
a konkurencieschopnosť
územia KRAS do roku 2015
Špecifický cieľ 1.1:
Dobudovať infraštruktúru
cestovného ruchu

Opatrenie
PRV SR, 313 Podpora
činností v oblasti vidieckeho

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Východiskov
ý
stav

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Miera
nezamestnanosti
Celková
ročné
návštevnosť územia

K 31.12.2009
24%
27326

Menej ako
20%
+ 10%

Celková kapacita
ubytovacích
zariadení
rozdelená
podľa
kategórií
Celková kapacita
stravovacích
zariadení
rozdelená
podľa
kategórií
Celková kapacita
doplnkových
služieb
podľa
kategórií
Počet
rekonštruovaných
a modernizovaných

104

130

Informácie u prevádzkovateľov

1

2

Informácie u prevádzkovateľov

1

2

Informácie u prevádzkovateľov

0

5

Zisťovanie u užívateľov
skončení projektu

30

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Údaje UPSVaR
Prieskum v jaskyni Domica
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Opatrenie
PRV SR 311
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam

Špecifický cieľ 1.2 :
Vytvoriť a predať produkty
cestovného ruchu územia

rekreačných
zariadení
Počet
prístavieb
a prestavieb
rodinných domov
za účelmi CR
Počet
V,R,M
kampingov

5

10

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

1

2

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

Počet doplnkových
služieb

1

4

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

Počet
R,M
rekreačných
zariadení
Počet R,M budov
na rekreačné účely
Počet
R,M
agroturistických
zariadení
Počet R,M areálov
pre
rekreačné
a relaxačné účely
Počet
produktov
vidieckeho CR

1

2

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

0

2

2

3

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu
Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

0

1

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

3

10

Údaje Alma -Centrum o.z.
alebo iných združení v oblasti
CR z územia
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Opatrenie
PRV: 313 Podpora činností
v oblasti
vidieckeho
cestovného ruchu

Opatrenie PRV
421 Vykonávanie projektov
spolupráce

Špecifický cieľ2.1 :
Znížiť energetickú náročnosť
územia na báze využitia
miestnych zdrojov
Špecifický cieľ2.2 :
Skvalitniť výrobu
a marketing regionálnych
produktov

Počet
užívateľov
jednotlivých
produktov
Počet
propagačných
a informačných
materiálov
Počet výstav ktoré
navštívili združenia
z územia
Počet Turistických
informačných
bodov
Počet
aktivít
spoločného
marketingu
partnerských MAS
rozdelených podľa
typu
Podiel
alternatívnej
energie
získanej
z miestnych zdrojov
v území
na
celkovom objeme
Počet
regionálnych
výrobkov

Údaje Alma -Centrum o.z.
alebo iných združení v oblasti
CR z územia
Údaje Alma -Centrum o.z.
alebo iných združení v oblasti
CR z územia

500

1000

2

4

0

4

Údaje Alma centra alebo iných
združení v oblasti CR z územia

0

19

0

5

Údaje Alma -Centrum o.z.
alebo iných združení v oblasti
CR z územia
Záznamy MAS, po skončení
každej aktivity, zvlášť

0

20%

0

2
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PRV: 311
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam
Špecifický cieľ 2.3:
Zvýšiť počet alternatívnych
poľnohospodárskych
produktov a ich spracovanie
v podnikoch na území KRAS
Opatrenie
PRV SR: 121 Modernizácia
fariem
Opatrenie PRV
123 Pridávanie hodnoty do
produktov poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva
Špecifický cieľ 3.1
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň
poskytovateľov služieb

Počet
V,R,M
výrobných
a predajných
objektov

0

1

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

Počet
alternatívnych
spracovaných
Poľn.produktov na
území KRAS
Počet
modernizovaných
fariem
Počet
podnikov,
ktoré zaviedli nové
produkty a/alebo
techniky
Počet
kvalifikovaných
prevádzkovateľov

1

2

Zisťovanie
alternatívnych
ročne

5

10

0

2

Zisťovanie
u konečných
užívateľov opatrenia PRV
Modernizácia fariem, ročne
Zisťovanie
u konečných
užívateľov opatrenia PRV
Modernizácia fariem, ročne

2

10

Zisťovania u prevádzkovateľov

Opatrenie
PRV: 331 Vzdelávanie
informovanie

Počet
školení,
seminárov,
konferencií
rozdelených podľa
zamerania
Počet účastníkov
školení, seminárov,
konferencií

0

8

Záznamy MAS a užívateľov po
skončení projektov

0

300

a

u výrobcov
produktov

Záznamy MAS a užívateľov po
skončení projektov
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zamerania

Opatrenie
vykonávanie
spolupráce

PRV:

421
projektov

Špecifický cieľ 3.2
Skvalitniť a rozšíriť ponuku
služieb pre obyvateľstvo
Opatrenie:
PRV: 322 Obnova a rozvoj
obcí
PRV 321 Základné služby pre
vidiecke obyvateľstvo

Počet vyškolených
prevádzkovateľov
Počet spoločných
aktivít budovania
kapacity
s partnerskou MAS
rozdelený
podľa
typu
Počet služieb pre
obyvateľstvo
Počet
užívateľov
služieb
Počet, VRM lávok,
mostov, cyklotrás,
ver. Priestranstiev,
parkov
Počet VRM ihrísk,
rekreačných zón,
obecných stavieb
a objektov
spoločenského
významu

0

200

0

3

43

50

3500

5000

5

10

2

10

34

Zisťovanie
u konečných
užívateľov opatrenia PRV
Modernizácia fariem, ročne
Záznamy MAs po skončení
aktivity

Zisťovanie na úrovni obcí raz
ročne
Zisťovanie na úrovni obcí raz
ročne
Zisťovanie
u konečných
užívateľov opatrenia
Zisťovanie
u konečných
užívateľov opatrenia
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V tabuľke 4.4.1.2 sa nachádzajú dodatočné monitorovacie ukazovatele pre prierezové opatrenie Chod miestnej akčnej skupiny
Tab.č. 4.4.1.2 Dodatočné ukazovatele pre chod miestnej akčnej skupiny

Úroveň opatrenia

Opatrenie PRV 431
Chod miestnej akčnej
skupiny

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Východi
skový
stav

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Počet školení,
konferencií
a workshopov
manažmentu a
zamestnancov
Počet štúdií a analýz

0

10

Sledovanie ročne,
prezenčné listina,
záznamy MAS

0

2

Sledovanie ročne,
záznamy MAS

Počet projektov publicity
a informovania

0

10

Sledovanie ročne,
záznamy MAS

Počet seminárov,
konferencií, workshopov
pre členov MAS
Počet školení, pre členov
MAS

0

5

0

10

Počet zberov údajov pre
monitoring a hodnotenie

0

12

Sledovanie ročne,
prezenčné listiny,
záznamy MAS
Sledovanie ročne,
prezenčné listiny,
záznamy MAS
Sledovanie polročne,
záznamy MAS

35
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Spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích ukazovateľov
Spôsob overovania, frekvencia získavania údajov je stanovená tabuľkou dodatočných ukazovateľov a je popísaná v kapitole vyššie. Všetky monitorovacie
ukazovatele výstupu sa budú sledovať vždy po skončení projektu alebo minimálne dvakrát ročne (v prípade, že projekt bude trvať dlhšie ako 6 mesiacov) a to
prostredníctvom monitorovacích tabuliek vyplnených konečnými užívateľmi projektu.
Ukazovatele výsledku na úrovni špecifických cieľov sa budú sledovať raz ročne na úrovni všetkých zapojených subjektov do plnenia cieľa vrátane konečných
užívateľov integrovanej stratégie v oblasti dotácie opatrenia 4.1. a tiež v strednodobom a záverečnom horizonte implementácie integrovanej stratégie rozvoja
územia,
Oba typy ukazovateľov – výstupu i výsledku budú predmetom výročnej správy, ktorú bude prejednávať monitorovací výbor a správna rada. Výročná správa
bude zasielaná na PPA na konci každého roku.
Ukazovatele dosahu sa budú sledovať v strednodobom horizonte na konci roku 2011 , v konečnom dôsledku na konci roku 2013 a ešte raz po skončení
všetkých projektov na konci roku 2015 – záverečné hodnotenie po úplnom skončení implementácie stratégie. Ukazovatele sa budú sledovať za celé územie
a údaje sa budú zberať tak ako je stanovené v tabuľke č. 4.4.1.1 teda zo záznamov obecných úradov, Štatistického úradu, prevádzkovateľov zariadení
cestovného ruchu. Ukazovatele dosahu sa môžu, ak je to relevantné sledovať aj priebežne – ročne (alebo po sezóne v prípade návštevnosti územia), kvôli
sledovaniu kontinuity dosahov.

Spôsob monitorovania realizácie projektov
Zber monitorovacích údajov podľa dodatočných monitorovacích ukazovateľov (výstup) na úrovni jednotlivých opatrení podľa tabuľky č 4.4.1
vyššie sa bude realizovať a vyhodnocovať dva krát ročne, minimálne však vždy pri každej žiadosti o platbu u všetkých podporených užívateľov
integrovanej stratégie rozvoja územia na úrovni projektov. Tieto ukazovatele súvisia s podporovanými aktivitami v rámci jednotlivých opatrení a
dopĺňajú povinné ukazovatele stanovené PRV SR pre príslušné opatrenia osi 3 a 4. Povinné aj dodatočné ukazovatele sa budú vyhodnocovať tým
istým spôsobom.
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Kancelária MAS polročne zhotoví monitorovaciu správu o plnení vyššie uvedených monitorovacích indikátorov, ktorú predloží správnej rade
pre prerokovanie a vydanie stanoviska a následne na prerokovanie monitorovaciemu výboru. V správe bude vyhodnotený súbor dodatočnývh
a povinných ukazovateľov výstupu podľa tabuľky č. 4.4.1.1. – 4.4.1.2, ďalej súbor dodatočných a povinných ukazovateľov výsledku, ktoré sa
budú zberať raz ročne na úrovni užívateľov integrovanej stratégie rozvoja územia, na úrovni ďalších subjektov, ktoré prispievajú k integrovanej
stratégii mimo opatrení PRV, prípadne na úrovni zodpovedných subjektov.
Sledované ukazovatele sa porovnajú v každej správe s počiatočným stavom, s predchádzajúcim monitorovaním a tiež s hodnotami pozorovanými
u celkovej skupiny potenciálnych a podporených užívateľov, ako aj všetkých prevádzkovateľov v danom sektore (meranie kontextu), čo umožní
sledovať výsledky za konečných prijímateľov pomoci v rámci opatrení PRV SR, použitých v integrovanej stratégii v rámci daného sektora a tak
stanoviť skutočné efekty stratégie v území a tiež vykonať merania výstupov, výsledkov a dosahov operačných program NSRR. Ukazovatele
dosahu sa budú sledovať v strednodobom horizonte v roku 2011, ďalej na konci roku 2013 a v roku 2015. Budú súčasťou hodnotiacej správy
v strednodobom horizonte a na záver implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia.
Plánované hodnoty povinných monitorovacích ukazovateľov, ktoré sa majú dosiahnuť do r. 2013
Okrem vyššie uvedených dodatočných ukazovateľov budúca MAS zbierá v súčinnosti s PPA aj nasledovné povinné ukazovatele /tabuľka 4.4.4.1
a 4.4.4.2 /, ktoré sú prepojené na implementáciu osi 3 a 4 PRV SR a jeho cieľmi a na vyššie uvedené opatrenia použité v integrovanej stratégii
rozvoja územia. Ide o spoločné ukazovatele Spoločného hodnotiaceho a monitorovacieho rámca EÚ.
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Tab.č. 4.4.4.1: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader
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Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
veľkosť MAS v km2
počet obyvateľov v podporenej MAS
počet projektov financovaných MAS
počet podporených beneficientov
počet obcí podporeného územia

Hodnota
354,41km2
11.734
46
40
19

Kód opatrenia: 421

Vykonávanie projektov spolupráce
počet podporených projektov spolupráce
počet spolupracujúcich MAS
hrubý počet vytvorených pracovných miest

2
2
5

Kód opatrenia: 431

Chod miestnej akčnej skupiny
počet podporených aktivít
počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili tréningovú
aktivitu

100
200

Úroveň

Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)

Typ
Cieľová
ukazovateľa hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Opatrenie:
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

Počet prijímateľov podpory (počet)

Výstup

2

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

431.600

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest
Počet podporených aktivít (počet)

Výsledok

12

Výstup

40

Opatrenie:
Podpora činností v oblasti
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(313)

Opatrenie:
Vzdelávanie a informovanie
(331)

Opatrenie:
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo (321)

Opatrenie:
Obnova a rozvoj obcí (322)

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

801.800

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest
Počet účastníkov vzdelávacej/
informačnej aktivít (počet)
Počet vzdelávacích dní (počet)

Výsledok

6

Výstup

250

Výstup

25

Počet účastníkov, ktorí úspešne
absolvovali a ukončili vzdelávaciu
aktivitu
Počet podporených obcí (počet)

Výsledok

200

Výstup

10

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

498.000

Počet osôb vo vidieckych oblastiach,
ktorí majú prospech z realizovaného
projektu
Počet podporených obcí (počet)

Výsledok

11.133

Výstup

6

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

597.600

Počet osôb vo vidieckych oblastiach,
ktorí majú prospech z realizovaného
projektu

Výsledok

20.000
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Hodnotiaci rámec – plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie, spôsob zapracovania výsledkov hodnotenia do stratégie
Vyhodnocovanie stratégie sa bude vykonávať v strednodobom horizonte v roku 2011, na konci programového obdobia v roku 2013 a v roku 2015
po skončení implementácie stratégie.
Predmetom strednodobého hodnotenia bude hodnotenia výsledkov na úrovni špecifických cieľov stratégie a výstupov na úrovni jednotlivých
opatrení stratégie, prípadne aj dosahov v tých ukazovateľoch, kde sa budú dať pozorovať zmeny.
Predmetom záverečného hodnotenia na konci programového obdobia a na konci implementácie stratégie je hodnotenie celkových výstupov
podľa jednotlivých opatrení stratégie, ďalej výsledkov na úrovni špecifických cieľov a hodnotenie dosahov na úrovni strategického cieľa.
Hodnotenie bude prebiehať nasledovným postupom:
Kancelária MAS priebežne vykonáva zber údajov v rámci dohodnutých povinných a dodatočných ukazovateľov monitorovania a hodnotenia
podľa postupu popísaného vyššie. Na základe zberu údajov zostaví polročne monitorovacie správy, ktoré umožnia vykonávanie priebežného
monitoringu a pripravujú aj podklady pre priebežné hodnotenie a ktoré predloží správnej rade, ktorá správy prerokuje a vydá k nim stanovisko.
Správy spolu so stanoviskom predloží Monitorovaciemu výboru, ktorý zasadá dvakrát ročne. Ten správy prerokuje, zhodnotí plnenie cieľov
stratégie a správu schváli/neschváli. V prípade odklonu od plnenia cieľov navrhne opatrenia, ktoré predloží valnému zhromaždeniu MAS na
prerokovanie a na schválenie/neschválenie. V prípade nevyhnutnosti realizácie zmien strategickom rámci, akčnom alebo finančnom pláne bude
MAS KRAS postupovať v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader MP SR ako aj všetkých jeho dodatkov.
Monitorovacie správy slúžia ako podklad pre strednodobé hodnotenie, hodnotenie na konci programového obdobia a na konci implementácie,
ktoré vykoná nezávislý hodnotiteľ na základe požiadavky správnej rady MAS.
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Nezávislý hodnotiteľ vypracuje správu, ktorú predloží správnej rade MAS na prerokovanie a následne monitorovaciemu výboru a najvyššiemu
orgánu na schválenie/neschválenie. V prípade strednodobého hodnotenia správa hodnotiteľa slúži správnej rade a monitorovaciemu výboru na
sledovanie plnenia cieľov stratégie a návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od cieľov.
V prípade záverečného hodnotenia na konci programového obdobia (2013) a na konci implementácie (2015) je jeho cieľom využiť jeho výsledky
pri zostavovaní novej integrovanej stratégie rozvoja územia. Zároveň je jeho cieľom vyhodnotiť dosahy a efekty využitia verejných
a súkromných zdrojov v prospech cieľov stratégie a ich vplyvu na celkový rozvoj územia.
Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS KRAS (výkonný orgán, výberová komisia MAS a monitorovací výbor) a činnosti
MAS KRAS
Predmetom seba hodnotenia MAS je:
priebeh implementácie stratégie
činnosť MAS a fungovanie vlastného inštitucionálneho zázemia.
Základom seba hodnotenia implementácie stratégie je pravidelné (minimálne raz za pol roka) číselné vyhodnocovanie vyššie uvedených
dodatočných ukazovateľov monitorovania (výstup) a minimálne raz za rok ukazovateľov hodnotenia (výsledok) za súčasného sledovania
celkového vývoja územia v kontexte ako je podrobne popísané vyššie v texte. Ukazovatele dosahu sa vyhodnocujú na konci programového
obdobia (rok 2013) a implementácie stratégie (rok 2015). V súčinnosti s PPA ďalej MAS vyhodnocuje ukazovatele povinne stanovené v PRV
SR, opatreniach osi 3 a 4.
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Správy o monitorovaní pripravuje kancelária MAS, ktorá má k dispozícii údaje v podobe kvantifikovaných ukazovateľov – dodatočných
a povinných (ich aktuálne hodnoty k dátumu monitorovania) na základe pravidelných zberov údajov u užívateľov v súčinnosti s PPA.
Monitorovacie správy sú ďalej podkladom pre zostavenie priebežných hodnotiacich správ a tie slúžia následne ako vstup pre nezávislé
hodnotenie implementácie ISRÚ i ako podklad pre správnu radu, monitorovací výbor a najvyšší orgán MAS, valné zhromaždenie, ako aj pre RO
PRV SR pre hodnotenie implementácie všetkých vybraných stratégií vrátane posúdenia ako tieto prispievajú k realizácii cieľov PRV SR.
Správna rada na svojom zasadnutí prerokuje polročné monitorovacie správy a vydá k nim stanovisko. Správa spolu so stanoviskom je postúpená
monitorovaciemu výboru MAS, ktorý zasadá dvakrát ročne a ktorý správu prerokuje a schváli/neschváli, pričom hodnotí, či implementácia
stratégie postupuje v súlade s jej cieľmi. Následne je správa postúpená najvyššiemu orgánu MAS na schválenie/neschválenie. Správy zároveň
slúžia ako nástroje sebahodnotenia MAS a mali by byť zdrojom pre návrhy na zlepšenie priebehu implementácie integrovanej stratégie.
V prípade, že zistí nezrovnalosti alebo odklon od cieľa, neplánované objektívne dôvody pre nevyužívanie alokovaných zdrojov v jednotlivých
opatreniach, alebo vysoké požiadavky v rámci iných opatrení, vykoná návrh na zmeny v implementácii stratégii, tak, aby sa sledovali navrhované
strategické a špecifické ciele.
Návrhy na zmenu v implementácii stratégie schvaľuje najvyšší orgán MAS – valné zhromaždenie. Zmeny sa do stratégie zapracujú v súlade
s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader MP SR a jeho dodatkov.
Okrem implementácie stratégie MAS KRAS pravidelne vyhodnocuje svoje inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie, a to konkrétne:



Funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS
Funkčnosť manažmentu MAS
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Flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch
Schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov
Schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov

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
Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Zvýšiť zamestnanosť a kúpyschopnosť obyvateľstva a celkovú
atraktivitu a konkurencieschopnosť územia KRAS do roku
2015
1. Rozvoj cestovného ruchu
1.1. Dobudovať
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Podporované činnosti

Opatrenie 1.1.2, kód v PRV 311 – Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi
opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:
 rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích
zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície,
investície do vnútorného vybavenia, zariadenia
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov
(ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty
s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície
do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane
zriadenia pripojenia na internet;
 rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení
vrátane hygienických, ekologických a rekondičných
objektov
slúžiacich
na
rozvoj
turistických
činností (napr. kryté bazény, fitness centrá, masážne a
solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky
odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície
do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane
zriadenia pripojenia na internet;
 rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností
(turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo,
pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy,
sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) – stavebné investície,
investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane
zriadenia pripojenia na internet.
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Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z
poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch
za posledné uzatvorené
účtovné obdobie predstavuje
minimálne 30 %.
podnikajäúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12
po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP
(projektu).

Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v
ťažkostiach v zmysle článku 1, ods. 7, nariadenia
Komisie (ES) č. 800/2008. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia.
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kultúrneho a historického turizmu a tvorba rôznych produktov
CR ako aj rozvoj doplnkových služieb a skvalitnenie služieb
ubytovania a stravovania bol identifikovaný SWOT analýzou
významné z príležitosti rozvoja územia MAS , pričom však
medzi slabé stránky územia patria nepostačujúce služby pre
občanov a najmä návštevníkov a nedostatok a nízka kvalita
najmä stravovacích a občerstvovacích kapacít. Napriek tomu,
že územie má vysoký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,
okrem iného aj pre rozvoj agroturistiky a navyše sa nachádza
na hranici s Maďarskom, ubytovacie kapacity, ktoré
v súčasnosti má agrosektor nevyhovujú potrebám vidieckeho
cestovného ruchu. Situácia teda na jednej strane ponúka
potenciál, na druhej strane neuspokojuje súčasné trendy. Aj
z tohto pohľadu je podpora činností v oblasti vidieckej turistiky
a rekreácie jednou z činností, ktoré môžu výraznejšie prispieť
k atraktivite územia, ale aj vytvoriť možnosti pre vyššie príjmy
miestneho obyvateľstva.

Odvôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty
Obce

4

Združenia

0

0

Ostatní

0
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VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

166.000 190.909,54

Výška financovania z vlastných zdrojov

166.000 190.909,54

Ostatné verejné zdroje

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

332.000 381.819,08
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3000 EUR.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: max. 250.000
EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov

Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených
výdavkov:
– do 50 % (40 % EÚ, 10 % SR) pre oblasti
cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 %
predstavujú vlastné zdroje;
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Oprávnené výdavky

Oprávnené sú výdavky dňom predloženia ŽoNFP (projektu)
do kancelárie MAS.
1.
investície do dlhodobého
hmotného majetku;
2.
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3.
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na
príslušnú MAS (článok 8 nariadenia Komisie ES č. 800/2008)

v znení neskorších zmien a doplnkov).

Neoprávnené výdavky

V prípade obstarania strojov, zariadení a technológií
vynaložené výdavky a vyhotovené dodacie listy a preberacie
protokoly pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS,
okrem finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy
formou splátok za podmienok uvedených v bode 2 (k
uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP
(projektu) na príslušnú MAS), pričom ako oprávnené výdavky
sa uznajú iba tie, ktoré konečnému prijímateľovi –
predkladateľovi projektu vznikli odo dňa podania ŽoNFP
(projektu) na príslušnú MAS. Stavebné investície so začiatkom
realizácie pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS
(evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred
podaním ŽoNFP (projektu));
1.
nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa
nepovažuje finančný prenájom v zmysle zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, ani kúpa prenajatej veci (pričom nájom vznikol

49

DODATOK č. 6

K Integrovanej stratégií rozvoja územia KRAS „Za región , v ktorom sa oplatí žiť
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

3.

max. 1. januára 2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle
Obchodného zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné
odkúpenie konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu už používaných nových strojov a zariadení za
predpokladu, že k finančnému prenájmu, resp. kúpe
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu už
používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1.
januára 2006. V zmluve o finančnom prenájme
a o splátkovom predaji musia byť odčlenené oprávnené
výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické
zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr.
poplatok za uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa,
úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.), ak sú
predmetom zmluvy;
výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom
projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v
hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie príslušných stavieb;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení
s výnimkou:
 špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou
konštrukciou a vyhotovením určené na prepravu
určitých druhov tovarov a/alebo výrobkov a/alebo
ostatných produktov pre potreby doplnkovej výroby
a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia (napr.
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pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov,
štvorkoliek, bicyklov a pod. (len za účelom
poskytovania služieb);
 vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb).
4.
nákup zvierat;
5.
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené
dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
6.
daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených
v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005,
t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná
osoba;
7.
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
8.
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
9.
bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné
výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk
prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie
a pod.;
11. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených
výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného
prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej
veci v zmysle Obchodného zákonníka;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
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13.
14.
15.

práce;
poradenské a konzultačné služby;
projektová dokumentácia;
výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených
v zozname prílohy 1 Zmluvy o založení ES.

1. projekty
2.
Neoprávnené projekty

3.
4.

zamerané na hlavnú poľnohospodársku
produkciu;
projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, školstvo,
sociálne služby a bytovú výstavbu;
projekty zamerané na výrobu energie z alternatívnych
zdrojov, v rámci ktorých prevažnú časť vyrobenej energie
(nad 50 %) spotrebuje vo vlastnom podniku.
projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov
veternej, vodnej a solárnej energie.

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
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Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov –
predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením
všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:
1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si
MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené
v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi
4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
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- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3
v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované
v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52
nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné
so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre
malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní
článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci
opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne
v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení
ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis1.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených
výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila
MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia
nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;

1

V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM - 8/2010.
- Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
-
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- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné
podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe
č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom
osi 4.
4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so stratégiou príslušnej MAS.
5. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci
územia pôsobnosti MAS2.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj
obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené
obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na
implementáciu stratégie.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia
3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú
predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia
2

Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné
a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
- opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.:
účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
-
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v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva
SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné
Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný
zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej
ŽoP.

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto
opatrenie:

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých
nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti,
ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.
1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v oblasti Konvergenčného cieľa.
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2.

3.

4.

5.

6.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci
územia pôsobnosti MAS (mimo Bratislavského kraja).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí v prípade výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
(bioplynové stanice) predložiť samostatnú ŽoNFP (projekt).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote
splatnosti , nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri každej ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP
formou čestného vyhlásenia.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu
konkurzné konanie nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a na majetok, ktorý je predmetom
projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia, neporušil zákaz nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania Preukazuje sa pri každej ŽoNFP (projekte) a následne pri
ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní
akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia
alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný
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projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.
Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
7. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,
kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do
3 rokov)od podpísania zmluvy , najneskôr však do 30. júna 2015. V prípade finančného
prenájmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, v prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej zmluvy (pri splácaní kúpnej ceny
formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP uskutočnia až
po preukázaní vlastníctva konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k predmetu
nájmu, resp. kúpy.
9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný
právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov
po predložení ŽoNFP (projektu) s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba
nových agroturistických zariadení, nových výrobných a predajných objektov).
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade nákupu pozemkov pod stavbami,
ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti
určenej na výstavbu, ktorá je predmetom projektu), konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím
príslušného pozemku. V prípade nákupu strojov konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoPV prípade výstavby objektov sa
uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby.
10. Realizáciou projektov sa musia vytvoriť nové pracovné miesta alebo existujúca
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zamestnanosť v podporovanej činnosti musí byť zachovaná. Preukazuje sa pri podaní
ŽoNFP (projektu).
11. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované,
zmodernizované alebo nové agroturistické zariadenia musia mať kapacitu minimálne 11
a maximálne 40 základných lôžok a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č.
277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri
ich zriaďovaní do kategórií a tried.
12. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej
prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP
(projektu) a ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na
celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 % za posledné uzatvorené
účtovné obdobie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
13. Agroturistické objekty vystavané, zrekonštruované a zmodernizované v rámci tohto
opatrenia, musia byť prístupné a slúžiť verejnosti.
14. Po ukončení projektu v oblasti agroturistiky je konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj
vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov
od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
15. Ak je predmetom projektu využitie obnoviteľných zdrojov energie (vrátane
geotermálneho vrtu), konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný prevažnú
časť vyrobenej energie predať (vo vlastnom podniku môže spotrebovať menej než 50 %
vyrobenej energie). Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa predmetnej investície po spustení
prevádzky, pričom kritérium je povinný dodržiavať v rámci účtovného obdobia počas
obdobia platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP t. j. 5 rokov po podpise Zmluvy
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o poskytnutí NFP.
16. Maximálny podiel štátu na majetku konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
nesmie presiahnuť 25 %. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po
podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
17. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pri obstarávaní postupuje v zmysle platnej
legislatívy, ktorá upravuje verejné obstarávanie a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb.
18.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)

Výberové kritéria
P. č.

Kritérium

1.
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie, stravovacie
a relaxačné služby je aj poskytovanie doplnkových služieb v oblasti
cestovného ruchu.

Max 20 bodov
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3
4
5
6
7

8

Projekt je inovatívny pre územie MAS

Max 20 bodov

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 30 rokov.

Max 10 bodov

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy.

Max 10 bodov

Projekt vedie k diverzifikácii príjmov podnikateľov a prináša nové oblasti
činnosti v podnikaní, podporuje miestnu tradičnú produkciu.
Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného
prostredia.
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1
žiadna ŽoNFP
Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou
- nad 20%
nad 15%

Max 10 bodov
Max 10 bodov
20 bodov
20 bodov
15 bodov
10 bodov

nad 10%

9

10
11

Projekt podporí vytvorenie pracovných miest
- viac ako 10 pracovných miest
viac ako 7 pracovných miest
viac ako 4 pracovné miesta
Projekt je realizovaný v obci s hustotou
- do 50 ob/km2
- od 51 do 100ob/km2

20 bodov
15 bodov
10 bodov
20 bodov
15 bodov

Súčasťou projektu je i riešenie internetizácie podporenej aktivity.
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u
max

Postup pri rovnakom počte bodov

180 bodov
Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov
podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti,
rozhoduje:
Čas podania projektu
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Konečný prijímatel – predkladatel projektu je povinný
doložiť pre príslušné opatrenie osi 3, implementované
prostredníctvom osi 4 povinné prílohy v súlade
s podmíenkami uvedenými v )ZoNFP /projekte/ pre
príslušné opatrenie osi 3, Usmernením pre administráciu
osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5 Opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré
sú implementované prostredníctvom osi 4
Propagačné materiály prípadne fotodokumentácia dokladujúce
doterajšiu činnosť žiadateľa v predmete činnosti

Nepovinné prílohy

Články v novinách, ktoré hovoria o doterajšej činnosti žiadateľa
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PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

Min. a max. doba realizácie projektov

1.výzva na všetky podporované činnosti – 20 dní po podpise
rámcovej zmluvy s PPA, termín odovzdania projektov do
štyroch mesiacov od výzvy
Ďalšia výzva o 6 mesiacov od podpísania Rámcovej zmluvy
s PPA, maximálne dve výzvy v danom roku, ďalšie výzvy do
vyčerpania zmluvného viazania prostriedkov určených pre
opatrenie na vybrané podporované činnosti, vždy tak, aby každá
činnosť bola aspoň v jednej výzve. Posledná výzva bude
v 31.mája 2013, spolu max. 4 výzvy, z toho pre každú
podporovanú činnosť minimálne dve výzvy.
Minimálna doba 6 mesiacov a maximálna doba 18 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ

Úroveň

(názov a merná
jednotka)

Opatrenie
PRV SR 311
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospod
árskym

Počet
R,M
rekreačných
zariadení
Počet
R,M
budov
na
rekreačné účely

1

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
2

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

0

2

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

Východiskový
stav
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Počet
R,M
agroturistickýc
h zariadení
Počet
R,M
areálov
pre
rekreačné
a relaxačné
účely

2

3

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu

0

1

Zisťovanie u užívateľov po
skončení projektu
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PRÍLOHA Č.4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
Časť A: Opatrenia osi 3

Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Zvýšiť zamestnanosť a kúpyschopnosť obyvateľstva a celkovú
atraktivitu a konkurencieschopnosť územia KRAS do roku
2015
2. Využívanie miestnych zdrojov
2.2.Skvalitniť výrobu a marketing regionálnych produktov
Opatrenie 2.2.1, kód v PRV 311 – Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam
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Podporované činnosti

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi
opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a
predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii
vrátane technológií) a nákup strojov, technológií
a zariadení pre:
–
výrobu a spracovanie tradičných materiálov
a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna a následná
výroba národných (ľudových) krojov, atď.) –
stavebné investície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia
pripojenia na internet.
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest
znamená založenie a prevádzkovanie malých predajných miest
umiestených priamo na farmách alebo miestach dostupných
pre návštevníkov regiónu, kde konečný prijímateľ bude môcť
predávať svoje výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia,
ktoré musia byť nepoľnohospodárskej povahy (napr.
ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané drevené črpáky,
národné ľudové kroje, keramika).
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty,
pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.
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Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné
podniky v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES)4 podnikajúce v oblasti
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na
celkových tržbách/príjmoch za posledné
uzatvorené účtovné obdobie predstavuje minimálne
30 %.
Koneční prijímatelia - predkladatelia projektu musia
podnikať v poľnohospodárskej
prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov pred podaním ŽoNFP (projektu).
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v
ťažkostiach v zmysle článku 1, ods. 7, nariadenia
Komisie (ES) č. 800/2008. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia.
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nevyužívanie miestnych zdrojov a tiež poľnohospodárstvo
s nízkou pridanou hodnotou. Nedostatočné využívanie
miestnych zdrojov bolo tiež kľúčovým problémom
v problémovej analýze. Z tohto dôvodu je pre MAS významné
podporiť spravovanie poľnohospodárskych výrobkov a ich
priamy predaj ako jedno z opatrení pre tvorbu pridanej
hodnoty a využitia miestnych zdrojov pre tvorbu príjmov
a zamestnanosti.

Odvôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

Podnikateľské subjekty
Obce

5

Združenia

0

0

Ostatní

0

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Názov zdroja financovania

Rozpočet
v EUR

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

49.800 24890,46

Výška financovania z vlastných zdrojov

49.800 24890,46

Ostatné verejné zdroje

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0
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99.600 49780,92
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3000 EUR.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: max. 70.000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov

Oprávnené výdavky

Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených
výdavkov:
– do 50 % (40 % EÚ, 10 % SR) pre oblasti
cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 %
predstavujú vlastné zdroje;
Oprávnené sú výdavky dňom predloženia ŽoNFP (projektu)
do kancelárie MAS.
1.
investície do dlhodobého
hmotného majetku;
4.
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
5.
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (projektu) na
príslušnú MAS (článok 8 nariadenia Komisie ES č. 800/2008)

Neoprávnené výdavky

v znení neskorších zmien a doplnkov.
V prípade obstarania strojov, zariadení a technológií
vynaložené výdavky a vyhotovené dodacie listy a preberacie
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okrem finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy
formou splátok za podmienok uvedených v bode 2 (k
uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred podaním ŽoNFP
(projektu) na príslušnú MAS), pričom ako oprávnené výdavky
sa uznajú iba tie, ktoré konečnému prijímateľovi –
predkladateľovi projektu vznikli odo dňa podania ŽoNFP
(projektu) na príslušnú MAS. Stavebné investície so začiatkom
realizácie pred podaním ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS
(evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred
podaním ŽoNFP (projektu));
16. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa
nepovažuje finančný prenájom v zmysle zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, ani kúpa prenajatej veci (pričom nájom vznikol
max. 1. januára 2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle
Obchodného zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné
odkúpenie konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu už používaných nových strojov a zariadení za
predpokladu, že k finančnému prenájmu, resp. kúpe
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu už
používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1.
januára 2006. V zmluve o finančnom prenájme
a o splátkovom predaji musia byť odčlenené oprávnené
výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické
zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr.
poplatok za uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa,
úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.), ak sú
predmetom zmluvy;
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18.

19.
20.
21.

22.

výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom
projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v
hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do
výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp.
technické zhodnotenie príslušných stavieb;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení
s výnimkou:
 špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou
konštrukciou a vyhotovením určené na prepravu
určitých druhov tovarov a/alebo výrobkov a/alebo
ostatných produktov pre potreby doplnkovej výroby
a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia (napr.
vozidlá na prevážanie pltí a pod.);
 pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov,
štvorkoliek, bicyklov a pod. (len za účelom
poskytovania služieb);
 vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb).
nákup zvierat;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené
dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených
v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005,
t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná
osoba;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a
údržbu);
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24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z
ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú
investíciu realizovanú vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné
výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk
prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie
a pod.;
nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených
výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného
prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej
veci v zmysle Obchodného zákonníka;
výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej
práce;
poradenské a konzultačné služby;
projektová dokumentácia;
výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených
v zozname prílohy 1 Zmluvy o založení ES.

5. projekty
6.
Neoprávnené projekty

7.
8.

zamerané na hlavnú poľnohospodársku
produkciu;
projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, školstvo,
sociálne služby a bytovú výstavbu;
projekty zamerané na výrobu energie z alternatívnych
zdrojov,
projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov

72

DODATOK č. 6

K Integrovanej stratégií rozvoja územia KRAS „Za región , v ktorom sa oplatí žiť
------------------------------------------------------------------------------------------------------------veternej, vodnej a solárnej energie.

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA
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Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov –
predkladateľov projektov v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením
všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie:
3. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si
MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené
v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného
finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
- spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné
opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi
4;
- spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4;
- spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia;
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- spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3
v rámci implementácie stratégie;
- dodržiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované
v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52
nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné
so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES (štátna pomoc pre
malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní
článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci
opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne
v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o založení
ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis3.
- dodržiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených
výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila
MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia
nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader;

3

V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa uplatňuje:
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM - 8/2010.
- Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader – č. schémy: X 370/2010.
-
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- dodržiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné
podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe
č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom
osi 4.
6. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so stratégiou príslušnej MAS.
7. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci
územia pôsobnosti MAS4.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj
obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené
obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP (projekt) v rámci Výzvy na
implementáciu stratégie.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia
3.3 Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú
predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia
4

Výnimku tvoria aktivity v rámci:
opatrenia 3.3. Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.: informačné
a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a pod.,
- opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr.:
účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
-
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v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4, musia byť akreditované Ministerstvom školstva
SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydaný na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné
Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri
ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný
zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej
ŽoP.

Kritériá spôsobilosti v súlade s Prílohou č.6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader pre toto
opatrenie:

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých
nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, kritérií spôsobilosti,
ktoré sú uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS.
2. Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v oblasti Konvergenčného cieľa.
Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci
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územia pôsobnosti MAS (mimo Bratislavského kraja).
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí v prípade výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
(bioplynové stanice) predložiť samostatnú ŽoNFP (projekt).
19. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote
splatnosti nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri každej ŽoP
formou čestného vyhlásenia.
20. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu
konkurzné konanie , nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a na majetok, ktorý je
predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia, neporušil zákaz nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri každej
ŽoP formou čestného vyhlásenia.
21. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou
zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní
akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia
alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
22. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný
projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.
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Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
23. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení,
kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu.
24. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP r do 3
rokov)od podpísania zmluvy najneskôr však do 30. júna 2015. V prípade finančného
prenájmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, v prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej zmluvy (pri splácaní kúpnej ceny
formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP uskutočnia až
po preukázaní vlastníctva konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k predmetu
nájmu, resp. kúpy.
25. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný
právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov
po predložení ŽoNFP (projektu) s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba
nových agroturistických zariadení, nových výrobných a predajných objektov).
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade nákupu pozemkov pod stavbami,
ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti
určenej na výstavbu, ktorá je predmetom projektu), konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím
príslušného pozemku. V prípade nákupu strojov konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoPV prípade výstavby objektov sa
uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby.
26. Realizáciou projektov sa musia vytvoriť nové pracovné miesta alebo existujúca
zamestnanosť v podporovanej činnosti musí byť zachovaná. Preukazuje sa pri podaní
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ŽoNFP (projektu).
27. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované,
zmodernizované alebo nové agroturistické zariadenia musia mať kapacitu minimálne 11
a maximálne 40 základných lôžok a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č.
277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri
ich zriaďovaní do kategórií a tried.
28. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej
prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP
(projektu) a ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na
celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 % za posledné uzatvorené
účtovné obdobie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
29. Agroturistické objekty vystavané, zrekonštruované a zmodernizované v rámci tohto
opatrenia, musia byť prístupné a slúžiť verejnosti.
30. Po ukončení projektu v oblasti agroturistiky je konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj
vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov
od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
31. Ak je predmetom projektu využitie obnoviteľných zdrojov energie (vrátane
geotermálneho vrtu), konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný prevažnú
časť vyrobenej energie predať (vo vlastnom podniku môže spotrebovať menej než 50 %
vyrobenej energie). Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa predmetnej investície po spustení
prevádzky, pričom kritérium je povinný dodržiavať v rámci účtovného obdobia počas
obdobia platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP t. j. 5 rokov po podpise Zmluvy
o poskytnutí NFP.
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32. Maximálny podiel štátu na majetku konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
nesmie presiahnuť 25 %. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po
podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
33. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu pri obstarávaní postupuje 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.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)

Výberové kritéria
P. č.

Kritérium

Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

1.

Projekt je inovatívny pre územie MAS
Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech mladí ľudia do 30 rokov.

Max 20 bodov
Max 10 bodov

Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ženy.

Max 10 bodov

2
3
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5
6

7

8

9
10
11

Projekt vedie k diverzifikácii príjmov podnikateľov a prináša nové oblasti
činnosti v podnikaní, podporuje miestnu tradičnú produkciu.
Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality životného
prostredia.
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 5.3.3.1
žiadna ŽoNFP
Projekt je realizovaný v obci s nezamestnanosťou
- nad 20%
-

nad 15%

-

nad 10%

Max 10 bodov
Max 10 bodov
20 bodov
20 bodov
15 bodov
10 bodov

Projekt podporí vytvorenie pracovných miest
- viac ako 10 pracovných miest
- viac ako 7 pracovných miest
- viac ako 4 pracovné miesta
Projekt je realizovaný v obci s hustotou
- do 50 ob/km2
- od 51 do 100ob/km2

20 bodov
15 bodov
10 bodov
20 bodov
15 bodov

Projekt rieši doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru.
Projekt rieši okrem doplnkovej výroby aj odbyt výrobkov
nepoľnohospodárskeho charakteru.

Spol
u
max

30 bodov
30 bodov

200 bodov
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Postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov
podaných v rámci toho istého opatrenia a oprávnenej činnosti,
rozhoduje:
Čas podania projektu
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Konečný prijímatel – predkladatel projektu je povinný
doložiť pre príslušné opatrenie osi 3, implementované
prostredníctvom osi 4 povinné prílohy v súlade
s podmíenkami uvedenými v )ZoNFP /projekte/ pre
príslušné opatrenie osi 3, Usmernením pre administráciu
osi 4 Leader platnom znení, kapitole 5 Opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia,
Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré
sú implementované prostredníctvom osi 4
Propagačné materiály prípadne fotodokumentácia dokladujúce
doterajšiu činnosť žiadateľa v predmete činnosti

Nepovinné prílohy

Články v novinách, ktoré hovoria o doterajšej činnosti žiadateľa
PLÁN IMPLEMENTÁCIE
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rámcovej zmluvy s PPA, termín odovzdania projektov do
štyroch mesiacov od výzvy
Ďalšia výzva o 6 mesiacov od podpísania Rámcovej zmluvy
s PPA, maximálne dve výzvy v danom roku, ďalšie výzvy do
vyčerpania zmluvného viazania prostriedkov určených pre
opatrenie na vybrané podporované činnosti, vždy tak, aby každá
činnosť bola aspoň v jednej výzve. Posledná výzva bude
v 31.mája 2013, spolu max. 4 výzvy, z toho pre každú
podporovanú činnosť minimálne dve výzvy.

Počet výziev

Min. a max. doba realizácie projektov

Minimálna doba 6 mesiacov a maximálna doba 18 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ

Úroveň

(názov a merná
jednotka)

Opatrenie:
PRV: 311
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospod
árskym
činnostiam

Počet
V,R,M
výrobných
a predajných
objektov

Východiskový
stav
0

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
1
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a získavania údajov,
frekvencia zberu
Zisťovanie u užívateľov po
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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
Intenzita pomoci
zdrojei
Požadovaná
výška
Výška
Opatrenie PRV
Iné
finančného
financovania z
VÚC
verejné
príspevku
vlastných
zdroje
z verejných
zdrojov iii
zdrojov PRVii
Cieľ 1.1, opatrenie 313 podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu (podporované činnosti
332.000
332.000
20000
0
- 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,
166.000
166.000
Rek existujúcich poľnohosp. objektov na
0
0
190909,54
190909,54
agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok ,
Rek. a mod. agroturistických zariadení, Rek. a mod.
areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekr.
Činností)
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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. A mod. Cyklotrás, chodníkov,
verejných priestranstiev a parkov)
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)

132.800

0

0

0

49.800
24890,46

49.800
24890,46

0

0

265.600

0

0

0

597.600

0

0

0

0

0

0

498.000
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