Dodatok č. 3
k Stratégii CLLD zo dňa 18.10.2017

Názov stratégie CLLD:
INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ
AKČNEJ SKUPINY CEROVINA

Názov oprávneného žiadateľa:

Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie

Adresa:

Sobotská 10, 980 02 Jesenské

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Meno priezvisko, titul
Podpis

Gabriel Mihályi, Mgr.
Pečiatka

Na základe Výzvy na doplnenie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou a udelenie štatútu MAS zo dňa 4.10.2017 a Uznesenia valného zhromaždenia MAS
Cerovina ako najvyššieho orgánu združenia, ktorá sa konala dňa 18.10.2017 bola aktualizovaná
Stratégia CLLD MAS Cerovina Dodatkom č. 3 zo dňa 18.10.2017.
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5.2 Akčný plán

Tabuľka č. 4. A: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Oprávnení prijímatelia

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
4.1

2A, 2B, 5C
Ciele výberu:
- Operácie zamerané na zlepšenie hospodárskeho výkonu
všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie
reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych
podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu,
zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.
-

Prispieva k Priorite č. 1 Tvorba pracovných miest a rozvoj
miestneho podnikania, využíva miestny potenciál územia
(ekonomická základňa, prírodné zdroje, tradície.
Rozsah a oprávnené činnosti:
- Vzhľadom na finančné možnosti stratégie CLLD sa podporí
iba kategória A.
- investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej
výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do
geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane
investícií do obstarania technického a technologického
vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby
vrátane strojov a náradia
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní
s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max.
tepelným výkonom do 2 MWt
- investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou
investícií do existujúcich a nových závlahových systémov
(infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich
výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho
nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich
strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
- investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v
súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a
priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom
zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany
pred jej degradáciou
- investície do zlepšenia odbytu
- investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane
technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom
kvality produkcie
- investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín
a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej
pôde
investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého
primárne zo živočíšnej výroby
Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v
poľnohospodárskej prvovýrobe. MAS Cerovina podporí iba
mikro a malé podniky.
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Intenzita pomoci

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo
Bratislavského kraja);
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
 o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov;
V prípade, ak predmetom projektu je aj spracovanie, kde
výstupom je produkt mimo prílohy I, bude na uvedenú časť
nasledovná miera podpory:
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a
malé podniky:
 55% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja

Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu
operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a
investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného
dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie
alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie
patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných
známok);
3. investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z
druhej ruky vrátane jeho lízingu, ale len v prípade, že
žiadateľom o NFP je mladý farmár z Opatrenia 6.1 a v čase
podania žiadosti vek majetku neprevýši 3 roky;
4. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 (v
zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.)
Min. 3 000 eur, Max. 41 200 eur
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región Spolu
374 545 154500
51500
168545
0
MR
VR
374 545 154500
51500
168545
0
Spolu
1.

viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria
pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

4.1

počet
poľnohospodárskych
podnikov, ktoré z
PRV získali podporu
na investície do
reštrukturalizácie
alebo modernizácie
(oblasť zamerania
2A)
Celkové verejné
výdavky
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - oblasť
zamerania 6B
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - celkom
v PRV

počet

0

Celková
cieľová
hodnota
5

eur

0

206 000

počet

0

1

počet

0

1

4.1
4.1

4.1

5

4.1

4.1

Indikatívny harmonogram výziev

Počet podnikov,
ktoré získali podporu
na investície do
poľnohospodárskych
podnikov
Celkové investície (v
EUR) (verejné +
súkromné)

počet

0

5

eur

0

374 545

09/2018, 09/2019

Tabuľka č. 4. B: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a /alebo
vývoj poľnohospodárskych výrobkov
4.2

3A, 6A
Ciele opatrenia:
 V nadväznosti na rozvoj poľnohospodárskej výroby je potrebné
posilniť
konkurencieschopnosť
spracovateľského
a potravinárskeho priemyslu, jeho výrobnú diverzifikáciu
a inováciu, zároveň zvyšovanie produktivity a efektivity
výrobných faktorov vyvážiť opatreniami k ochrane životného
prostredia a k zmierneniu klimatických zmien.
- Prispieva k Priorite č. 1 Tvorba pracovných miest a rozvoj
miestneho podnikania, využíva miestny potenciál územia
(ekonomická základňa, prírodné zdroje, tradície.
Rozsah a oprávnené činnosti:
1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a
modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním,
skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane
kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov,
prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných
kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov
v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh
produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným
označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a
zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu
(nariadenie EÚ č. 1151/2012 , nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);
3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo
modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie,
úprava, triedenie a balenie;
4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo
termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych
automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov
a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj
nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so
spracovaním, resp. uvádzaním na trh
5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo
kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä
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Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci

Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií*

v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane
podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania
programov správnej výrobnej praxe;
6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie
využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu
a čistiarne odpadových vôd;
7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z
poľnohospodárskych produktov
8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových
predajní; Pozn.: V prípade sektora „hrozno a víno“ sú
neoprávnenými investíciami investície do nákupu vnútorného
vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci
výrobného podniku[1], pretože tieto investície sú oprávnenými
na podporu z Národného podporného programu v rámci SOT
s vínom.
9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre
zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne,
klimatizácia).
[1] V rámci Národného podporného programu SR v rámci SOT s
vínom sú oprávnené iba náklady na nákup hmotného majetku v
súvislosti s vnútorným vybavením a zariadením, napr. nábytok,
chladiarenské zariadenie, umývací drez, výčapné zariadenie,
sanitárne zariadenie a pod. Vylúčené sú akékoľvek náklady na
stavebné práce napr. výstavba hrubej stavby, zavedenie
elektroinštalácie, vodoinštalácie, nanesenie omietky, vymaľovanie a
pod.
1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania
produktov poľnohospodárskej prvovýroby
a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov)
v rámci celého rozsahu činností.
2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej
produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť
predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje
príloha I ZFEÚ.
MAS Cerovina podporí iba mikro a malé podniky.
Výstup v rámci prílohy I ZFEÚ
 pre mikro, malý a stredný podnik: 50% v prípade menej
rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
Výstup mimo prílohy I ZFEÚ
 pre mikro a malé podniky: 55% v nasledovných krajoch: BB, ZA,
PO, KE);
1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a
investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného
dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie
alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie
patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných
známok v spojitosti so spracovaním poľnohospodárskych
produktov);
3. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 (v
zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.).
Min. 3 000 eur, Max. 44 000 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región
400 000 165 000 55 000
180 000 0
MR
VR
400 000 165 000 55 000
180 000 0
Spolu
viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria
pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
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Povinné prílohy MAS
Merateľné ukazovatele projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

4.2

počet
poľnohospodárskych
podnikov, ktoré z
PRV získali podporu
na investície do
reštrukturalizácie
alebo modernizácie
(oblasť zamerania
2A)
Celkové verejné
výdavky
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - oblasť
zamerania 6B
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - celkom
v PRV
Počet podnikov, ktoré
získali podporu na
investície do
poľnohospodárskych
podnikov
Celkové investície (v
EUR) (verejné +
súkromné)

počet

0

Celková
cieľová
hodnota
5

eur

0

220 000

počet

0

2

počet

0

2

počet

0

5

eur

0

400 000

4.2
4.2

4.2

4.2

4.2

Indikatívny harmonogram výziev

09/2018, 09/2019

Tabuľka č. 4. C: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov
6.1

2B
Ciele opatrenia:
- Opatrenie rieši potrebu posilnenia ekonomickej stability/
životaschopnosti malých podnikov na vidieku a rovnako
potrebu zvýšenia efektivity všetkých výrobných faktorov a
dosiahnuť
nárast
pridanej
hodnoty
podnikov
v
poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.
- Prispieva k Priorite č. 1 Tvorba pracovných miest a rozvoj
miestneho podnikania, využíva miestny potenciál územia
(ekonomická základňa, prírodné zdroje, tradície).
Rozsah a oprávnené činnosti:
- Podpora sa poskytuje mladému poľnohospodárovi na začatie
jeho
podnikateľskej
činnosti
v oblasti
živočíšnej
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Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

a špecializovanej
rastlinnej
výroby
na
realizáciu
podnikateľského plánu
- Reaguje na potrebu posilnenia ekonomickej stability/
životaschopnosti malých podnikov na vidieku a rovnako
potrebu zvýšenia efektivity všetkých výrobných faktorov
a dosiahnuť
nárast
pridanej
hodnoty
podnikov
v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.
Mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník
(mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES), ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako
sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú
zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným
zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania ŽoNFP
nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a
schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho
jediný a najvyšší predstaviteľ.
100 %
Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom
pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel
použitia NFP na jednotlivé typy nákladov, uvedených v
podnikateľskom pláne.
50 000 € na 1 mladého poľnohospodára
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región
200 000 150 000 50 000
0
0
MR
VR
200 000 150 000 50 000
0
0
Spolu
viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria
pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

6.1

Celkové verejné
výdavky (v EUR)
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - oblasť
zamerania 6B
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - PRV
celkom
počet
poľnohospodárskych
podnikov, ktoré získali
z programu rozvoja
vidieka podporu na
plán rozvoja
podnikania/investície
v prospech mladých
poľnohospodárov
(oblasť zamerania 2B)
Počet prijímateľov
(poľnohospodárskych
podnikov), ktorí
dostávajú pomoc na
začatie podnikania pre

eur

0

Celková
cieľová
hodnota
200 000

počet

0

4

počet

0

4

počet

0

4

počet

0

4

6.1

6.1

6.1

6.1
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6.1

Indikatívny harmonogram výziev

mladých
poľnohospodárov(6.1.)
Celkové investície (v
EUR) (verejné +
súkromné)

eur

0

200 000

02/2018, 02/2019

*v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

Tabuľka č. 4. D: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností
6.4

6A, 5C, 2A, 2B
Ciele opatrenia:
- Širší rozvoj podnikateľskej činnosti na vidieku zabezpečí nové
pracovné príležitosti pre nezamestnaných a osobitne mladých
ľudí, čím sa podporí ekonomický rast, stabilizácia a posilnenie
vidieckej ekonomiky a generovanie nových pracovných miest.
- Prispieva k Priorite č. 1 Tvorba pracovných miest a rozvoj
miestneho podnikania, využíva miestny potenciál územia
(ekonomická základňa, prírodné zdroje, tradície.
Rozsah a oprávnené činnosti:
Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom
a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre
rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na
poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia
a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj
nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou
od 5 do 30 lôžok,v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu
areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená
s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej
infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy,
odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové
panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové
koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky,
objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé
vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú
skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou
pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie
(hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré
prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do
spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.
Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých
výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom
spracovania môže byť aj produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ
za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá
do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych
produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a
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Oprávnení prijímatelia

výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva
na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby
nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru,
ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho,
nelesného a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia
mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných
poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych
podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia.
Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených
s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich
so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním
podnikateľských inkubátorov.
V rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie sú
oprávnené nasledovné investície za podmienky, že časť energie
prijímateľ podpory spotrebuje vo vlastnom podniku a v prípade
využívania solárnej energie, táto pokryje sprostredkovane aj časť
jeho spotreby tepla resp. bude vyrobená elektrina použitá aj na
klimatizáciu a pod.:
1. investície na budovanie zariadení na energetické
využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla
spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kW,
kde je časť energie uvádzaná do siete;
2. investície na budovanie zariadení na energetické
využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s
max. tepelným výkonom do 500 kW, kde je časť energie
uvádzaná do siete;
3. investície na výrobu biomasy pre technické a energetické
využitie, kde je časť energie uvádzaná do siete;
4. investície na budovanie zariadení na energetické
využívanie drevnej biomasy na výrobu elektriny a tepla
spaľovaním plynu vyrobeného termochemickou
konverziou s max. elektrickým výkonom do 500 kW;
5. investície na budovanie zariadení na energetické
využívanie odpadovej drevnej biomasy na výrobu tepla
a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW;
6. investície na budovanie zariadení na energetické
využívanie solárnej energie s max. výkonom 250 kW;
7. investície na budovanie zariadení na energetické
využívanie veternej energie s max. výkonom 250 kW;
8. investície na budovanie zariadení na energetické
využívanie vodnej energie s max. výkonom 250 kW.
Činnosti spojené s využívaním OZE prispievajú k fokusovej oblasti
5C.
Činnosť 1 a 2:
Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.
Činnosť 1 až 3:
1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby.
2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

súkromných vlastníkov a ich združení;

obcí a ich združení;

cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho
poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o
jeho správu a nakladanie s ním.
3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie
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Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna a maximálna)

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu
operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb
(akvakultúry).
MAS Cerovina podporí iba mikro a malé podniky.
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a
malé podniky:
 55 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA;
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v
súlade s oprávnenými činnosťami v rámci tohto
podopatrenia a špecifikáciou výdavkou uvedenou v
podkapitole 8.1;
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v
podkapitole 8.1.
[1] V rámci činnosti 3 nie sú oprávnené investície súvisiace
s drevospracujúcim priemyslom (piliarska výroba, výroba nábytku
a pod.), s výnimkou využívania dreva ako OZE.
V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená
s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej
infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy,
odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové
panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové
koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky,
objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé
vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
V prípade podnikov akvakultúry nie sú oprávnené investície do
alternatívnych zdrojov príjmov, ktoré súvisia s akvakultúrou, ako
je rybárska turistika, environmentálne
Min. 3 000 eur, Max. 45 000 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región
409 091 168 750 56 250
184 091 0
MR
VR
409 091 168 750 56 250
184 091 0
Spolu
viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria
pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

6.4

Celkové verejné
výdavky (v EUR)
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - oblasť
zamerania 6B
Pracovné miesta
vytvorené
v podporovaných
projektoch - PRV
celkom
Celkové investície (v
EUR) (verejné +
súkromné)
Počet prijímateľov
(poľnohospodárskych
podnikov), ktorí
dostávajú podporu na
investície do
nepoľnohospodárskych

eur

0

Celková
cieľová
hodnota
225 000

počet

0

2

počet

0

5

eur

0

409 091

počet

0

5

6.4

6.4

6.4

6.4

12

6.4

6.4

Indikatívny harmonogram výziev

činností vo vidieckych
oblastiach (6.4.)
počet
poľnohospodárskych
podnikov, ktoré získali
z programu rozvoja
vidieka podporu na
plán rozvoja
podnikania/investície v
prospech mladých
poľnohospodárov
(oblasť zamerania 2B)
Počet operácií

počet

0

5

počet

0

5

11/2018, 07/2019

Tabuľka č. 4. E: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie

Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

7.2

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Oprávnení prijímatelia

6B
Ciele opatrenia:
- Pre efektívny a udržateľný rast vidieckych oblastí je vzhľadom
na veľký potenciál vidieckeho cestovného ruchu týchto oblastí
dôležité podporovať investície do budovania infraštruktúry
miestneho vidieckeho cestovného ruchu.
- Prispieva k Priorite č. 2 Dobudovanie a rekonštrukcia
komplexnej infraštruktúry
Rozsah a oprávnené činnosti:
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie,
vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok,
mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových
zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích
kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V
prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú
umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že
prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde
môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou
dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu
ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho
cestovného ruchu a pod.);
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov a pod.
- obce vo vidieckych oblastiach,
- pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych s
výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO,
ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do
chránených vodohospodárskych oblastí;
- združenia obcí s právnou subjektivitou
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Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna a maximálna)

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu
operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

100 %
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia,
vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry
– náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie
do zelenej infraštruktúry obce;
2. súvisiace všeobecné náklady definované v časti 1.2 Všeobecné
podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia (v zmysle
čl. 45 nariadenia 1305/2013 v PRV 2014 - 2020 kapitola
8.1.3.).
Min. 3 000 eur, Max. 37 000 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región
222 000 166 500 55 500
0
0
MR
VR
222 000 166 500 55 500
0
0
Spolu

viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie)
kritéria pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

7.2

Celkové verejné
výdavky (v EUR)
Čistý počet
obyvateľov, ktorý
má prospech zo
zlepšenia služieb
Počet obyvateľov
ktorých pokrývajú
MAS
Počet obyvateľov,
ktorí majú prospech
zo zlepšenia
služieb/infraštr.
(7.1.; 7.2.; 7.4.;
7.5.; 7.6.; 7.7.)
Počet operácií,
ktoré získali
podporu na
investície do
infraštruktúry
malých rozmerov
vrátane investície
do energie
z obnoviteľných
zdrojov a úspor
energie

eur

0

Celková
cieľová
hodnota
222 000

počet

0

3 000

počet

16 284

16 000

počet

0

3 000

počet

0

7.2

7.2

7.2

7.2

Indikatívny harmonogram výziev

6

06/2018, 05/2019

Tabuľka č. 4. F: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry
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Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

7.4

6B, 5C
Ciele opatrenia:
- Pre efektívny a udržateľný rast vidieckych oblastí je vzhľadom
na veľký potenciál vidieckeho cestovného ruchu týchto oblastí
dôležité podporovať investície do budovania infraštruktúry
miestneho vidieckeho cestovného ruchu.
Prispieva k Priorite č. 2 Dobudovanie a rekonštrukcia a komplexnej
infraštruktúry a k Priorite č. 3 Integrácia marginalizovaných skupín
obyvateľstva a rozvoj komunitných a sociálnych služieb
Rozsah a oprávnené činnosti:
- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie
voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských
ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných
objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane
rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
- zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
- investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov
– investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých
skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových
systémov a iných bezpečnostných prvkov);
- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj
podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre
podporu predaja miestnych produktov a pod.
- investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými
s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych
služieb.
1. obce vo vidieckych oblastiach
2. združenia obcí s právnou subjektivitou
100 %
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane
výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry –
náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do
zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s
investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú
tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie;
2. súvisiace všeobecné náklady definované v časti 1.2 Všeobecné
podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia (v zmysle čl.
45 nariadenia 1305/2013 v PRV 2014 - 2020 kapitola 8.1.3.).
Min. 3 000 eur, Max. 37 000 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región
222 000 166 500 55 500
0
0
MR
VR
222 000 166 500 55 500
0
0
Spolu

viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie)
kritéria pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
-
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Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

7.4

Celkové verejné
výdavky (v EUR)
Počet obyvateľov,
ktorí majú prospech
zo zlepšenia
služieb/infraštr.
(7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.;
7.6.; 7.7.)
Počet obyvateľov
ktorých pokrývajú
MAS
Počet operácií, ktoré
získali podporu na
investície do
miestnych
základných služieb
pre vidiecke obyv.
investície

eur

0

Celková
cieľová
hodnota
222 000

počet

0

3 000

počet

16 284

16 000

0

6

7.4

7.4

7.4

Indikatívny harmonogram výziev

počet

06/2018, 05/2019

Tabuľka č. 4. G: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie
7.5

6B
Ciele opatrenia:
- Pre efektívny a udržateľný rast vidieckych oblastí je vzhľadom
na veľký potenciál vidieckeho cestovného ruchu týchto oblastí
dôležité podporovať investície do budovania infraštruktúry
miestneho vidieckeho cestovného ruchu.
- Prispieva k Priorite č. 2 Dobudovanie a rekonštrukcia
a komplexnej infraštruktúry
Rozsah a oprávnené činnosti:
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a
miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne,
historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie
múzejných a galerijných zariadení a pod.;
- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií
a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné
využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre
turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
- budovanie,
rekonštrukcia
náučných
chodníkov,
cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné
chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové
miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba
vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova

16

cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických
trasách a pod.
1. obce vo vidieckych oblastiach
2. združenia obcí s právnou subjektivitou.

Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*

100 %
výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane
výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady
na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce;
2. súvisiace všeobecné náklady definované v časti 1.2 Všeobecné
podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia (v zmysle čl.
45 nariadenia 1305/2013 v PRV 2014 - 2020 kapitola 8.1.3.).
Min. 3 000 eur, Max. 36 169 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región
217 014 162 761 54 254
0
0
MR
VR
217 014 162 761 54 254
0
0
Spolu
1.

Výška príspevku (minimálna a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie)
kritéria pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

7.5

Celkové verejné
výdavky (v EUR)
Počet obyvateľov,
ktorí majú prospech
zo zlepšenia
služieb/infraštruktúry
(7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.;
7.6.; 7.7.)
Počet operácií, ktoré
získali podoru na
investície do
rekreačnej/turistickej
inraštruktúry

eur

0

Celková
cieľová
hodnota
217 014

počet

0

8 500

počet

0

6

7.5

7.5

Indikatívny harmonogram výziev

06/2018, 05/2019

Tabuľka č. 4. H: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí
v prípade opatrení z PRV, priradí
sa kód opatrenia/podopatrenia
v zmysle nariadenia (EÚ) č.
808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti
PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Chod MAS)
19.4

6B
Ciele opatrenia:
- Príspevok opatrenia k miestnemu rozvoju vychádza z charakteru samotnej
metódy LEADER, ktorá je zameraná na lokálne komunity a ich podporu
prostredníctvom realizácie stratégií CLLD, ktoré reflektujú konkrétne
potreby lokálnych komunít.
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Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti

Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

- Podpora pre budovanie verejno-súkromného partnerstva bude slúžiť ako
akcelerátor miestneho rozvoja. Odborne obsadená kancelária MAS dokáže
v území poskytovať takéto informácie, ale aj kvalifikovane poradiť,
prípadne pomôcť pripraviť potrebné žiadosti, podklady a pod.
- Opatrenie má prierezový charakter a prispieva k dosiahnutiu strategického
cieľa.
Rozsah a oprávnené činnosti:
- Podpora v rámci operácie bude poskytovaná pre MAS na náklady
v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia
stratégie a informovanosť o dotknutom území.
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie
100 %
Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie
CLLD:
a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie
CLLD;
b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre,
konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj,
zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní
stratégie CLLD a s tým spojených prác;
c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri príprave projektov.
Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 15 %
a max 25 % z celkových výdavkov v rámci operácie Chod miestnej akčnej
skupiny a animácia.
Max. 45 000 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Región
45 000
33 750,
11 250
0
0
MR
VR
45 000
33 750
11 250
0
0
Spolu
viď PRV SR 2015-2020, Systém riadenia CLLD a Systém riadenia PRV

viď PRV SR 2015-2020, Systém riadenia CLLD a Systém riadenia PRV
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

19.4
19.4

Počet vybraných MAS
Počet obyvateľov, ktorých
pokrývajú miestne akčné
skupiny
Celkové verejné výdavky (v
EUR) – podpora na
vykonávanie operácií v rámci
stratégie MRVK (19.2)
Celkové verejné výdavky (v
EUR) – podpora pri
prevádzkových nákladoch a
oživení (19.4)

19.4

19.4

vlastné
vlastné

Indikatívny harmonogram výziev

Počet školení pre členov
MAS
Počet
propagačných/informačných
aktivít MAS

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

počet

0

1

počet

16 284

16 000

počet

0

3 053
194

počet

0

79 000

počet

0

4

počet

0

3

viď PRV SR 2015-2020, Systém riadenia CLLD a Systém riadenia PRV
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Tabuľka č. 4. I: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia

Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*
Výška príspevku (minimálna a maximálna)

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Oprávnená aktivita: Zakladanie nových a podpora
existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO , družstiev
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou

podnikania a inovácií
Ciele opatrenia:
Prostredníctvom opatrenia budú riešené potreby na miestnej
úrovni, najmä zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti,
zvýšenie kvality života a zlepšenie infraštruktúry miestnych
služieb vo vidieckych oblastiach, rozvoj miestnej ekonomiky
a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie
inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych
foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach.
Aktivita prispieva k Priorite č. 1 Tvorba pracovných miest
a podpora miestneho podnikania
Rozsah a oprávnené činnosti:
obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných
miest
nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením
obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
podpora marketingových aktivít
podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov,
sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností
- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH
- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem
tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení
LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

55 %
Viď Príručka pre žiadateľa z Prioritnej osi 5 IROP
Min. 3 000 eur, Max. 50 000 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
Región
1090909 600 000 0
490 909
MR
VR
1090909 600 000 0
490 909
Spolu

iné

0
0

viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie)
kritéria pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

R0168

Zamestnanosť
v podporených
podnikoch
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu s cieľom

FTE

0

Celková
cieľová
hodnota
10

podnik

0

1

R0168

Počiatočná
hodnota

19

R0168

R0168
R0168

vlastný

vlastný

vlastný

Indikatívny harmonogram výziev

predstaviť výrobky,
ktoré sú pre firmu
nové
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu s cieľom
predstaviť výrobky,
ktoré sú pre trh
nové
Počet podporených
podnikov
Podiel
zamestnanosti
v mikro a malých
podnikoch do 49
zam. a SZČO na
celkovom počte
zam a mikro
a malých podnikoch
do 49 zam a SZČO
v sektoroch
nespadajúcich do
podpory PRV
Stavebno-technické
úpravy budov
spojené
s umiestnením
technológie
Stavebno-technické
úpravy budov
spojené
s poskytovaním
nových služieb
Počet inovatívnych
projektov

podnik

0

1

podnik

0

12

FTE/
%

0

1

0
m2

300

0

300

0

3

m2

počet

12/2018, 05/2019, 01/2020

Tabuľka č. 4. J: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí v prípade
opatrení z PRV, priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP

Ciele opatrenia

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Oprávnená aktivita: Rozvoj základnej infraštruktúry
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách
a vo verejných infraštruktúrach
Ciele opatrenia:
Prostredníctvom opatrenia budú riešené potreby na miestnej
úrovni, najmä zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti,
zvýšenie kvality života a zlepšenie infraštruktúry miestnych
služieb vo vidieckych oblastiach, rozvoj miestnej ekonomiky
a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie
inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych
foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach, budovanie
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Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti

Oprávnení prijímatelia

kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti regióne, zvýšenie
kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie
vidieckych oblastí
Aktivita prispieva k Priorite č. 1 Dobudovanie a rekonštrukcia
komplexnej infraštruktúry.
Rozsah a oprávnené aktivity:
- dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel,
- sociálne služby a komunitné služby,
- infraštruktúra vzdelávania,
- výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom
podpory lokálnych producentov
- obce
- združenia miest a obcí
- mikroregionálne združenia
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- cirkevné organizácie

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*
Výška príspevku (minimálna a maximálna)
Finančný plán

95 %

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

viď príloha „Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie)
kritéria pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD“

Viď Príručka pre žiadateľa z Prioritnej osi 5 IROP
Min. 3 000 eur, Max. 41 000 eur
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
Región
656
000
656
000
0
34 526
MR
VR
656 000 656 000 0
34 526
Spolu

iné
0
0

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

R0110

Počet nových
služieb a prvkov
verejnej
infraštruktúry
Vidiecka
a mestská
populácia so
zlepšenou
infraštruktúrou
a prístupom
k verejným
službám
Zrekonštruované
autobusové
zastávky
Zriadenie nových
zariadení pre
poskytovanie
komunitných
sociálnych služieb
Zriadenie
terénnych
a ambulantných
sociálnych služieb
Modernizované
odborné učebne.
laboratóriá
a jazykové učebne
ZS

R0110

vlastný
vlastný

vlastný

vlastný

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

počet

0

16

obyvateľ

0

9 000

ˇ
počet

0

3

počet

0

1

počet

0

1

počet

0

3
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vlastný

Indikatívny harmonogram výziev

Počet vytvorených
pracovných miest

počet

0

2

10/2018, 10/2019, 01/2020

Tabuľka č. 4. K: Opatrenia stratégie CLLD
Názov opatrenia

Priradenie kódu opatrenia (platí
v prípade opatrení z PRV, priradí
sa kód opatrenia/podopatrenia
v zmysle nariadenia (EÚ) č.
808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti
PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)
Finančný plán

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií
miestneho rozvoja vedeného komunitou
Oprávnená aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS
spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
-

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania
a inovácií
Ciele opatrenia:
- Prostredníctvom IROP je riešený trvalo udržateľný rozvoj
vidieckych oblastí prepojený s riešením zamestnanosti na vidieku.
- Aktivita Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených
s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v rámci ŠC 5.1.1 je
predpokladom pre fungovanie kancelárie MAS a zabezpečenie
správnej implementácie stratégie CLLD
Rozsah a oprávnené činnosti:
- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených
s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Miestna akčná skupina, ktorá je vybraná RO na implementáciu
stratégie miestneho rozvoja a má právnu formu občianske
združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
95 %
financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s
riadením uskutočňovania stratégií CLLD:
a. personálne
a
administratívne
náklady
MAS
(prevádzkové vrátane nákladov na prenájom
kancelárskych priestorov, osobné náklady, poistenie);
b. vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia,
konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení
pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na
príprave a vykonávaní stratégie CLLD;
c. náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a
členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane
zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky
za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych
sieťach MAS;
d. finančné náklady (napr. bankové poplatky);
e. náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a
aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS);
Max. 240 180 eur/6 rokov
1.

Región
MR
VR
Spolu

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

252 821
252 821

240 180
240 180

0
0

12 641
12 641

0
0
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Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu operácií*
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

-

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

R0168
vlastný

Počet podporených MAS
Počet vzdelávacích aktivít
MAS
Počet
propagačných/informačných
aktivít MAS

vlastný

Indikatívny harmonogram výziev

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

počet

0

Celková
cieľová
hodnota
1

počet

0

4

počet

0

3

-

Tabuľka 4 L: Opatrenia stratégie CLLD – iné zdroje (OP Ľudské zdroje)
Názov opatrenia

Priradenie kódu opatrenia (platí
v prípade opatrení z PRV,
priradí sa kód
opatrenia/podopatrenia v zmysle
nariadenia (EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti
PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie
výberových a

OP Ľudské zdroje, Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť,
zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na
dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne
postihnuté osoby
-

-

Ciele opatrenia:
- zvýšenie
zamestnanosti
a
zamestnateľnosti
dlhodobo
nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a osôb so zdrav.
postihnutím
- zníženie nezamestnanosti, hlavne dlhodobej a nezamestnanosti nízko
kvalifikovaných osôb, vrátane Rómov
- zavedenie nových nástrojov pre integráciu ZUoZ, prioritne dlhodobo
nezamestnaných do udržateľného zamestnania
- zvýšený počet spoločností/subjektov v oblasti sociálnej ekonomiky
Reaguje na potrebu zvýšenia zamestnateľnosti a zamestnanosti dlhodobo
nezamestnaných osôb v území.
Rozsah a oprávnené činnosti:
v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ

-

v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ

-

v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
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hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu operácií*
Merateľné ukazovatele projektu
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná
jednotka

vlastný

Indikatívny harmonogram
výziev

-

Počet projektov
počet
predložených do
výzvy z iných
zdrojov
V zmysle OP Ľudské zdroje

Počiatočná
hodnota
0

Celková
cieľová
hodnota
1

Tabuľka 4 M: Opatrenia stratégie CLLD- – iné zdroje (OP Ľudské zdroje)
Názov opatrenia

Priradenie kódu opatrenia (platí
v prípade opatrení z PRV, priradí sa
kód opatrenia/podopatrenia v zmysle
nariadenia (EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky*
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)
Finančný plán

Princípy pre stanovenie výberových
a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií*

OP Ľudské zdroje , Špecifický cieľ 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh
práce uplatnením účinných nástrojov na podporu
zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie
zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo
vidieckych oblastiach
-

Ciele opatrenia:
- zvýšenie zamestnanosti zlepšenou mobilitou za prácou,
zmiernením bariér mobility pracovnej sily a lepším využívaním
potenciálu mobility pracovnej sily
- zabezpečená udržateľnosť SZČ a zlepšená efektívnosť
vynaložených finančných zdrojov pre tých, ktorí budú
prevádzkovať udržateľné živnosti
- udržanie pracovných miest, tvorba nových prac. miest, resp.
udržanie prac. miest pre osoby, ktorým hrozí prepúšťanie z
pracovného pomeru
- zvýšené zručností pre adaptabilitu pracovníkov a prispôsobenie
pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám
- zlepšenie adaptability zamestnancov a podnikov lepšou
identifikáciou sektorovej potreby zručností na trhu práce a
dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom NSP23
Reaguje na potrebu zavedenia rôznych nástrojov na podporu
zamestnanosti v území.
Rozsah a oprávnené činnosti:
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
- v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ

-

v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ

-

v zmysle príslušnej výzvy OP ĽZ
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Merateľné ukazovatele projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná

Počiatočná

Celková

jednotka

hodnota

cieľová
hodnota

vlastný

Počet projektov

počet

0

1

predložených do
výzvy z iných
zdrojov
Indikatívny harmonogram výziev

5.3

-

V zmysle OP Ľudské zdroje

Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD

5.3.1 Opis monitorovacích a hodnotiacich opatrení stratégie CLLD
MAS Cerovina si okrem povinných monitorovacích ukazovateľov stanovila vo svojej stratégii
aj dodatočné monitorovacie ukazovatele, ktoré budú slúžiť pre monitorovanie priebehu a
výsledku realizácie projektov v rámci implementácie Stratégie CLLD a činnosti MAS
vzhľadom k stanoveným cieľom. Stanovené dodatočné monitorovacie ukazovatele pre
vyhodnotenie strategického cieľa, špecifických cieľov a jednotlivých opatrení sú objektívne
a merateľné. Dosiahnuté hodnoty stanovených sledovaných ukazovateľov bude MAS čerpať
z monitorovacích správ projektov od jednotlivých konečných prijímateľov, z koncoročných
obecných štatistík, ŠÚ SR a ÚPSVaR. Kumulatívne dosiahnuté hodnoty MAS Cerovina uvedie
v Správe o činnosti MAS. Monitoring sa začne realizovať ihneď po podpise zmluvy
o poskytnutí NFP, pričom MAS bude akceptovať podmienky uvedené v zmluve, teda bude
monitorovať nielen ukazovatele, ktoré si stanovila sama, ale zohľadní aj požiadavky
poskytovateľa podpory.
V rámci PRV SR 2014-2020 monitorovanie na úrovni projektu bude pozostávať
z monitorovania počas realizácie projektu, pri ukončení projektu, po ukončení projektu a počas
doby udržateľnosti projektu.
o spôsob podávania pravidelných správ orgánom MAS a riadiacim orgánom pre PRV
a IROP,
MAS Cerovina bude zapojená do monitorovacích a hodnotiacich aktivít viacerými spôsobmi.
V Zmluve o poskytnutí NFP bude viazaná poskytnúť riadiacim orgánom, NSRV a/alebo
určeným hodnotiteľom alebo iným subjektom povereným výkonom týchto funkcií v jeho mene
všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie programu.
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Okrem toho bude MAS vykonávať vlastné hodnotenie a monitorovanie svojej rozvojovej
stratégie. V stratégii uvedie plánované hodnoty výstupových a výsledkových monitorovacích
ukazovateľov, ktoré sa majú dosiahnuť do r. 2023.Dosiahnuté hodnoty týchto ukazovateľov
bude MAS čerpať z monitorovacích správ projektov od jednotlivých konečných prijímateľov,
z koncoročných obecných štatistík, ŠÚ SR a ÚPSVaR. Kumulatívne dosiahnuté hodnoty MAS
uvedie v Správe o činnosti MAS Cerovina každoročne.
Zber údajov bude jednorázový pri menších projektoch a projektoch, ktoré budú refundované
jednou platbou. Pri rozsiahlejších projektoch (realizácia nad 12 mesiacov), ktoré budú
financované cez zálohové platby, bude zber opakovaný. Zdrojom pre zber indikátorov bude aj
tzv. sebahodnotenie MAS Cerovina, kedy na každom zasadnutí MAS bude miestny manažér
informovať o počte podpísaných zmlúv, počte začatých a ukončených projektov, preplatených
žiadostí o platbu a pod. Tieto údaje budú podkladom pre monitorovacie správy, ale aj pre
výročnú správu MAS, ktorú bude schvaľovať Valné zhromaždenie.
MAS Cerovina v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou bude predkladať vždy k 31.3 roka n+1 „Správu
o implementácii stratégie CLLD“ v zmysle vypracovaného vzoru, ktorý zverejní gestor CLLD.
Základnými zdrojmi údajov do Správy o implementácii stratégie CLLD sú:
-

údaje z ITMS2014+ relevantné len pre projekty IROP

-

monitorovacie správy realizovaných projektov v rámci implementácie stratégie CLLD

-

administratívne údaje zo štatistík a pod.
o míľniky implementácie stratégie, na základe ktorých je možné posúdiť napĺňanie jej
cieľov,

Monitorovanie a hodnotenie je organickou súčasťou

správneho strategického plánovania

a programovania. Umožňuje vytvoriť stálu spätnú väzbu praktickej realizácie stratégie
(programu). Zároveň umožňuje včas urobiť zmeny v intervenčnom rámci v prospech želanej
zmeny a dosahovania cieľov v prípade potreby. Tento postup umožňuje aj nestranne posúdiť
kvalitu zostavenia intervenčného rámca a poučiť sa z prípadných chýb.
Monitoring je priebežný proces, ktorý pomáha kontrolovať využitie zdrojov v akčnom pláne
a vidieť bezprostredný výstup funkčnosti opatrení. Pre monitorovanie implementácie akčného
plánu boli naplánované výpovedné monitorovacie indikátory – indikátory vstupu, výstupu
prípadne výsledku, ktoré nám pomôžu zmerať postupný pokrok implementácie stratégie. Pre
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správne a korektné výsledky je nevyhnutné mať dobrý prístup k údajom, ktoré nám pomôžu
napĺňať monitorovacie indikátory.
Hodnotenie je proces sledovania plnenia cieľov stratégie, vykonáva sa priebežne alebo
periodicky, a to prostredníctvom indikátorov hodnotenia – výsledku a dopadu, ktorých
hierarchia zodpovedá špecifickým a strategickým cieľom.
MAS Cerovina si v rámci stratégie stanovila monitorovacie a hodnotiace indikátory, ktoré
budú slúžiť pre monitorovanie priebehu a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie
stratégie a činnosti MAS vzhľadom k stanoveným cieľom. Zároveň bude MAS MAS Cerovina
sledovať a vyhodnocovať:
–

povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu,

–

povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP
a fokusových oblastí PRV

–

vlastné ukazovatele

Míľniky implementácie stratégie :
–

počet pracovných miest vytvorených v druhom roku implementácie stratégie

–

počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia služieb v druhom roku
implementácie stratégie

–

počet podporených obcí v druhom roku implementácie stratégie

–

počet podporených

subjektov zastupujúcich súkromný sektor v druhom roku

implementácie stratégie
–

počet nových výrobkov

–

počet inovatívnych projektov

o súbor merateľných ukazovateľov, zdôvodnenie nastavenia cieľovej hodnoty
ukazovateľov, spôsoby ich výpočtu
MAS Cerovina v rámci stratégie stanovila monitorovacie a hodnotiace indikátory, ktoré budú
slúžiť pre monitorovanie priebehu a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie
stratégie a činnosti MAS vzhľadom k stanoveným cieľom. MAS Cerovina bude sledovať
a vyhodnocovať:
–

povinné ukazovatele v súvislosti s PRV a IROP na úrovni programu,

–

povinné ukazovatele v súvislosti s PRV a IROP na úrovni fokusových oblastí PRV a
špecifických cieľov IROP a
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–

dodatočné (vlastné) ukazovatele

Súbor merateľných ukazovateľov

bol stanovený v súlade

s Metodickým pokynom

na

spracovanie stratégie CLLD (kapitola 5.3.2), pričom cieľové hodnoty boli stanovené na základe
zhodnotenia potenciálu územia, v súlade s analýzou potenciálnych žiadateľov, výberom
opatrení a činností pre operácie podporené v rámci CLLD a v súlade s finančným plán stratégie
CLLD. Súbor vlastných ukazovateľov pre PRV a IROP zohľadňuje požiadavku metodiky, aby
boli SMART (špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené).
o spôsob každoročného vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov
Základom hodnotenia implementácie stratégie je neustále (minimálne raz za pol roka) číselné
vyhodnocovanie stanovených indikátorov monitorovania (výstup) a minimálne raz za rok
indikátorov hodnotenia (výsledok a dopad) za súčasného sledovania celkového vývoja územia
v kontexte. Prijímateľ projektov v rámci implementácie stratégie CLLD je povinný
predkladať kópiu monitorovacích správ a kópiu záverečnej ŽoP. V monitorovacej správe
je potrebné uviesť hodnoty sledovaných ukazovateľov, priebeh realizácie projektu, problémy
pri realizácii projektu a ďalšie náležitosti, ktoré sú obsahom správy.
Monitorovací výbor na každom svojom zasadnutí bude mať k dispozícii údaje v podobe
kvantifikovaných indikátorov a bude diskutovať o aktuálnom stave. Správy o monitorovaní
pripraví kancelária MAS na základe pravidelných zberov údajov u užívateľov v súčinnosti
s poskytovateľom podpory. Monitorovacie správy budú aj podkladom pre zostavenie
priebežných hodnotiacich správ a tie slúžia následne ako vstup pre nezávislé hodnotenie
implementácie Stratégie CLLD i ako podklad pre RO pre hodnotenie implementácie všetkých
vybraných stratégií vrátane posúdenia, ako tieto prispievajú k realizácii cieľov PRV a IROP.
o postupy samohodnotenia orgánov MAS a činnosti MAS,
Je veľmi dôležité aby MAS Cerovina sama vyhodnocovala implementáciu stratégie ako aj
svoju vlastnú činnosť a vlastné inštitucionálne zázemie.
Okrem implementácie stratégie,

MAS Cervoina bude pravidelne vyhodnocovať svoje

inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie vrátane 7 kľúčových znakov LEADER,
kde je zahrnuté aj sebahodnotenie implementačného procesu, riadiaceho procesu a propagácie
a vzdelávania členov MAS.
Konkrétne:
Znak č. 1 Oblastné stratégie miestneho rozvoja
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-

schopnosť MAS vyzdvihnúť spoločné tradície a miestnu identitu malého vidieckeho
územia a využiť ich ako potenciál a príležitosť udržateľného rozvoja

Znak č. 2 Prístup zdola nahor
-

funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS

-

funkčnosť manažmentu MAS

-

flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch

-

aktivity v oblasti propagácie a vzdelávania členov MAS

Znak č. 3 Verejno-súkromné partnerstvá: MAS
-

schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov

-

schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov

Znak č. 4 Uľahčovanie inovácie
-

schopnosť MAS zabezpečiť inovácie a spoluprácu s akademickou obcou s cieľom
zavedenia stimulačných a novátorských prístupov k rozvoju vidieka

-

prístupom zdola nahor podnecovať vznik nových nápadov na projekty, ktoré podporia
MAS

-

schopnosť prijímať informačné a komunikačné technológie vo vidieckom území

Znak č. 5 Integrované a viacsektorové akcie
-

schopnosť MAS vytvárať a aktívne pracovať v pracovných skupinách

rôzneho

odborného zamerania
Znak č. 6 Vytváranie sietí
-

pripravenosť a otvorenosť MAS na výmenu dosiahnutých výsledkov, skúseností
a know-how s inými skupinami LEADER a vidieckymi oblasťami a organizáciami
zainteresovanými na rozvoji vidieka v rámci EÚ

Znak č. 7 Spolupráca
-

schopnosť MAS zabezpečiť spoluprácu s inými územiami a tiež spoluprácu vo vnútri,
v rámci svojho územia – projekty národnej a nadnárodnej spolupráce

-

MAS bude spolupracovať na spoločnom projekte s inou skupinou LEADER alebo so
skupinou s podobným prístupom v inom regióne, členskom štáte alebo v tretej krajine
s cieľom vyriešiť určité problém a pridať hodnotu miestnym zdrojom

Pre samohodnotenie MAS Cerovina si Monitorovací výbor zostaví okrem v texte uvedenej
tabuľky sebahodnotenia ďalšie pomocné tabuľky, ktoré zohľadnia vyššie uvedené kritériá.
Vhodným nástrojom na sebahodnotenie pre MAS je výročná členská schôdza a podrobná
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výročná správa - ak nebude odozva zo strany členov a potenciálnych žiadateľov, je to zlý signál
pre MAS.
Proces sebahodnotenia by mal pre MAS Cerovina pomôcť riadiť stratégiu a smerovať ju k
dosiahnutiu cieľov, odhaliť nefunkčné intervencie a pomôcť navrhnúť efektívne zmeny a
pomôcť porozumieť efektivitu a účinnosť inštitucionálneho a administratívneho zabezpečenia
implementácie.

Zoznam sebahodnotenia

Názov ukazovateľa
Počet zasadnutí orgánov MAS

Cieľová
hodnota
3

Počet odborných pracovných
skupín
Počet kultúrno spoločenských
akcií organizovaných MAS
Počet projektov spolupráce

3

Počet školení Predsedníctva MAS

2

Počet školení zamestnancov MAS
Počet školení členov MAS

2

Počet informačných aktivít

7

3
3

1

Spôsob overenia/frekvencia
Evidencia MAS, prezenčné listiny/1x
ročne
Evidencia MAS/1x ročne
Evidencia MAS, prezenčné listiny,
fotodokumentácia/1x ročne
Evidencia MAS/1x ročne
Evidencia MAS/1x ročne

Evidencia MAS/1x ročne
Evidencia MAS/1x ročne
Evidencia MAS/1x ročne

o periodicitu a spôsob hodnotenia.
Hodnotenie bude MAS Cerovina vykonávať prostredníctvom tabuliek sebahodnotenia,
monitorovacích správ konečných prijímateľov, zberu doplnkových informácií od konečných
prijímateľov a z ročných štatistických výsledkov za sledovaný región. Komplexné hodnotenie
činnosti sa bude vykonávať štandardne raz ročne v Monitorovacom výbore, v Predsedníctve
a v ročnej výročnej správe prezentovanej na výročnom Valnom zhromaždení.
Okrem vyššie uvedeného MAS povinne vykoná:
-

strednodobé hodnotenie (mid-term), ktoré

vykoná v polovici implementácie stratégie

CLLD v roku 2020, najneskôr však do 30.6.2020 s cieľom posúdiť výstupy a výsledky
intervencie. Posúdi celú stratégiu CLLD, pričom výsledok posúdenia a hodnotenia má
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vplyv na jej aktualizáciu. Strednodobé hodnotenie predloží MAS spolu so „Správou
o implementácii stratégie CLLD“.
-

Záverečné hodnotenie (Ex-post) na základe vyhodnotenia monitorovacích ukazovateľov
s ohľadom na ich prínos pre naplnenie cieľov stratégie CLLD a prínos pre územie MAS.
Hodnotenie bude zamerané na celkovú účinnosť a efektívnosť vynaloženia finančných
prostriedkov EPFRV a EFRR.

Strednodobé a záverečné hodnotenie vykoná nezávislý hodnotiteľ, ktorý zároveň pri hodnotení
zohľadní aj špecifiká v jednotlivých oblastiach sebahodnotenia na základe ukazovateľov
sebahodnotenia stanovených MAS, ktoré zároveň zohľadňujú kľúčové znaky LEADER a ich
prínos pre územie MAS.
o možné riziká implementácie stratégie CLLD vrátane opatrení na ich elimináciu
Finančné riziká
-

Vznik vopred nepredvídateľných výdavkov počas implementácie stratégie CLLD, ktoré by
mohli byť tak vysoké, že ich žiadateľ nebude vedieť uhradiť z vlastných zdrojov

-

Vznik neoprávnených výdavkov po kontrole žiadostí o platbu, ktoré môžu byť neprimerane
vysoké

-

Prípadná platobná neschopnosť neovplyvniteľná žiadateľom

Opatrenia na elimináciu rizík:
-

Dostatočná výška vlastných rezervných finančných prostriedkov a prípadného úveru, ktorá
pokryje aj eventuálne nepredvídateľné vyššie výdavky na implmentáciu stratégie CLLD,
prípadne pokryje obdobie platobnej neschopnosti

-

členské príspevky od členov OZ Cerovina platené každoročne

-

príjmy z darov

-

príjmy z dotácií a grantov získaných z verejných zdrojov (vlastné projekty)

-

príjmy z vlastnej činnosti

-

sponzorské príspevky

Riziká z hľadiska procesného a ľudských zdrojov
-

Nedosiahnuté merateľné ukazovatele

-

Nekvalitne pripravené a realizované verejné obstarávania v rámci implmentácie stratégie
CLLD (napr. nepresne zadané technické špecifikácie)

-

Opakujúce sa verejné obstarávanie a z toho vyplývajúci krátky čas na realizáciu projektu
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-

Dlho trvajúci proces verejného obstarávania z dôvodu úmyselných prieťahov zo strany
neúspešných uchádzačov

-

Nedodržanie lehôt zo Zmluvy o NFP v prípade kontrol zo strany Riadiaceho orgánu

-

Nekvalitne vypracované zmluvy bez využitia právnych služieb

-

Riadiaci a administratívny personál kancelárie MAS, ktorý urobí chyby pri implementácie
strtégie

-

Riadiaci a administratívny personál kancelárie MAS, ktorý odstúpi od zmluvy alebo
rozviaže pracovný pomer počas implementácie stratégie

Opatrenia na elimináciu rizík:
-

Verejné obstarávania bude realizovať osoba, ktorá má skúsenosti s podobným zadaním
a vykoná kvalitne celý proces

-

Právnikom pripravené zmluvy, ktoré detailne zadefinujú všetky povinnosti na oboch
stranách vrátane prípadných sankcií, zmien zmluvy, odstúpenia od zmluvy a pod.

-

Kontrola štyroch očí pri implmentácii stratégie CLLD

-

V prípade odstúpenia personálu počas realizácie nahradenie osobami s rovnakými
skúsenosťami

-

Realisticky naplánovaný harmonogram vyhlasovania výziev

-

Kontrola časového harmonogramu vyhlasovania výziev v pravidelných intervaloch

-

Permanentná komunikácia medzi žiadateľom a Riadiacim orgánom
o Spôsob hodnotenia multiplikačných efektov

Hodnotenie multiplikačných efektov bude vykonávať MAS Cerovina v pravidelných ročných
intervaloch monitorovania stratégie prostredníctvom monitorovacích správ konečných
prijímateľov, priebežného zberu informácií od konečných prijímateľov

a z ročných

štatistických výsledkov. MAS Cerovina bude vykonávať hodnotenie priebežne, počas celého
roka a záverečné vyhodnotenie multiplikačných efektov bude prezentovať na každoročnej
výročnej členskej schôdzi O.Z. prostredníctvom výročnej správy združenia a monitorovacích
správ. Ďalšie informácie k hodnoteniu multiplikačných efektov stratégie CLLD sú uvedené
v kapitole 7.5 Synergie a komplementarity.
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5.3.2 Monitorovacie ukazovatele
MAS Cerovina si stanovilo na preukazovanie napĺňania cieľov v období rokov 2016 – 2023
jasne merateľné ukazovatele pre výstupy. Monitorovacie ukazovatele sú stanovené
nasledovne:
–

povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu

–

povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP
a fokusových oblastí PRV

–

dodatočné (vlastné) ukazovatele

Tabuľka č. 5: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR

Názov cieľového ukazovateľa

Cieľová
hodnota v roku
2023

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb

14 500

Počet obyvateľov podporenej MAS

16 000

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch
(LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B)

12

Tabuľka č. 6: Celkové verejné výdavky – PRV SR

Názov ukazovateľa výstupu
Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v
rámci stratégie CLLD (len časť z PRV)
Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových
nákladoch a oživení - (len časť z PRV)

Cieľová
hodnota v roku
2023
1 512 014
45 000
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Tabuľka č. 7: Povinné ukazovatele na úrovni IROP
Merná
jednotka

Názov ukazovateľa výstupu

počet

1

podnik

12

FTE

10

Počet podporených MAS
Počet podporených podnikov

Cieľová
hodnota v
roku 2023

Zamestnanosť v podporených podnikoch
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

podnik

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové

podnik

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

1
1

počet

16

Povinné ukazovatele v súvislosti s PRV na úrovni fókusových oblastí

Frekvencia
sledovania

Zdroj dát

Cieľová
hodnota

Východiskový
rok

Východisková
hodnota

Merná
jednotka

Opatrenie

Fokusová oblasť 2A) Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a
uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia
ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
Cieľová hodnota v
Názov cieľového ukazovateľa
roku 2023
počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré z PRV získali podporu na
5
investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie (oblasť zamerania 2A)
Ukazovateľ výstupu
(2014 – 2020)

Počet podnikov, ktoré získali
počet
0
2017
5
MAS
ročne
podporu na investície do poľn.
podnikov (4.1.)
2017
Celkové investície (verejné +
EUR
0
374 545
MAS
ročne
M04
súkromné) (4.1)
2017
EUR
0
206 000
MAS
ročne
M04
Celkové verejné výdavky (4.1)
2017
Celkové investície (verejné +
EUR
0
409 091
MAS
ročne
M06
súkromné) (6.4)
2017
EUR
0
225 000
MAS
ročne
M06
Celkové verejné výdavky (6.4)
Fokusová oblasť 2B: Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia
poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny
Cieľová hodnota v
Názov cieľového ukazovateľa
roku 2023
počet poľn. podnikov, ktoré získali z PRV podporu na plán rozvoja
4
podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (oblasť 2B)
M04
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M0
6

M0
6

Počet prijímateľov, ktorí
dostávajú pomoc na začatie
podnikania pre mladých
poľnohospodárov (6.1.)
Počet prijímateľov (poľnohosp.
podnikov), ktorí dostávajú
podporu na investície do
nepoľnohospod. činností vo
vidieckych oblastiach (6.4.)
Celkové investície (verejné +
súkromné) (6.1 + 6.4)

Frekvencia
sledovania

Zdroj dát

Cieľová hodnota

Východiskový rok

Východisková
hodnota

Merná jednotka

Opatrenie

Ukazovateľ výstupu
(2014 – 2020)

počet

0

2017

4

MAS

ročne

počet

0

2017

5

MAS

ročne

Celkové verejné výdavky (4.1. a 4.2.)

0

2017

2

EUR

0

2017

EUR

0

2017

774
545
426
000

Frekvencia
sledovania

počet

Zdroj dát

Cieľová
hodnota

M04

Východiskový rok

M04

Východiskov
á hodnota

M04

Počet operácií, ktoré získali podporu na
investície (napr. do poľn.podnikov, v
oblasti spracovania a uvádzania poľn.
výrobkov na trh) (4.1. a 4.2.)
Celkové investície (verejné +
súkromné) (4.1. a 4.2.)

Merná
jednotka

Opatrenie

M0
EUR
0
2017
609 091
MAS
ročne
6
M0
EUR
0
2017
200 000
MAS
ročne
Celkové verejné výdavky (6.1)
6
M0
EUR
0
2017
225 000
MAS
ročne
Celkové verejné výdavky (6.4)
6
Fokusová oblasť 3A: Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej
integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania
hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych
dodávateľských reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií
Cieľová
Názov cieľového ukazovateľa
hodnota v
roku 2023
počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na
systémoch kvality, miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcoch, a
5
skupín/organizácií výrobcov (oblasť zamerania 3A)
Ukazovateľ výstupu
(2014 – 2020)

MAS

ročne

MAS

ročne

MAS

ročne

Fokusová oblasť 6A: Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj
vytvárania pracovných miest
Cieľová
Názov cieľového ukazovateľa
hodnota v
roku 2023
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M06

Celkové verejné výdavky (v EUR)

0

2017

5

EUR

0

2017

EUR

0

2017

409
091
225
000

Frekvencia
sledovania

počet

5

Zdroj dát

Cieľová
hodnota

M06

Východiskový
rok

M06

Počet prijímateľov (poľnohosp.
podnikov), ktorí dostávajú pomoc na
začatie podnikania/podporu na
investície do nepoľnohosp. činností vo
vidieckych oblastiach (6.2. a 6.4.)
Celkové investície (v EUR) (verejné +
súkromné)

Východisková
hodnota

Opatrenie

Merná jednotka

T20: pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (oblasť zamerania
6A -6.4)
Ukazovateľ výstupu
(2014 – 2020)

MAS

ročne

MAS

ročne

MAS

ročne

Fokusová oblasť 6B: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Cieľová
hodnota v
roku 2023

Názov cieľového ukazovateľa
Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb

14 500

M07

M07
M07
M19
M19

2017

6

MAS

ročne

počet

0

2017

6

MAS

ročne

počet

0

2017

6

MAS

ročne

počet

0

2017

14 500

MAS

ročne

EUR
počet

0
0

2017
2017

661 014
1

MAS
MAS

ročne
ročne

počet

0

2017

14 500

MAS

ročne

Frekvencia
sledovania

0

Zdroj dát

počet

Cieľová
hodnota

Východiskový rok

M07

12

Východiskov
á hodnota

M07

Počet operácií , ktoré získali podporu
na investície do infraštruktúry malých
rozmerov vrátane investícií do energie
z OZE a úspor energie (7.2.)
Počet operácií, ktoré získali podporu
na investície do miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo (7.4.)
Počet operácií, ktoré získali podporu na
investície do rekreačnej/turistickej
infraštruktúry (7.5.)
Počet obyvateľov, ktorí majú prospech
zo zlepšenia služieb/infraštruktúry
(7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5.; 7.6.; 7.7.)
Celkové verejné výdavky (v EUR)
Počet vybraných MAS
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú
miestne akčné skupiny

14 500

Merná
jednotka

Opatrenie

Vidiecke obyvateľstvo, na ktoré sa vzťahujú stratégie miestneho rozvoja (oblasť
zamerania 6B)
T23: pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (Leader)
(oblasť zamerania 6B)
Ukazovateľ výstupu
(2014 – 2020)
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M19

M19

Celkové verejné výdavky (v EUR) –
podpora na vykonávanie operácií v
rámci stratégie MRVK (19.2)
Celkové verejné výdavky (v EUR) –
podpora pri prevádzkových nákladoch
a oživení (19.4)

EUR

0

2017

3 053 194

MAS

ročne

EUR

0

2017

285 180

MAS

ročne

R0168

5.1.2/
R0110

Podiel zamestnanosti v mikroa malých
podnikoch do 49 zamestnancov a SZČO
na celkovom počte zamestnanosti v mikro
a malých podnikoch do 49 zamestnancov
a SZČO v sektoroch nespadajúcich do
podpory PRV
Vidiecka a mestská populácia so
zlepšenou infraštruktúrou a prístupom
k verejným službám

1

MAS

Frekvencia
sledovania

2017

Zdroj dát

0

FTE

Cieľová hodnota
v roku 2023

Východiskový rok

Názov ukazovateľa

Východisková
hodnota

5.1.1/

Merná jednotka

Špecifický cieľ/ID

Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP na úrovni špecifických cieľov IROP

ročne

ŠÚ SR

%

obyvate
ľ

0

2017

16 000

MAS

ročne

Dodatočné (vlastné) ukazovatele MAS na úrovni priorít, špecifických cieľov/fokusových
oblastí a opatrení/podopatrení

0

2017

24

počet

0

2017

3

počet

0

2017

2

počet

0

2017

20

počet

0

2017

65

Frekvencia
sledovania

Cieľová hodnota
v roku 2023

Východiskový rok

počet

Zdroj dát

Celkový počet vytvorených
pracovných miest v rámci stratégie
CLLD
Počet inovatívnych projektov –
celkom v stratégii CLLD
Počet predložených projektov
v rámci OP Ľudské zdroje
Počet vyhlásených výziev - celkom
v stratégii CLLD
Počet podporených žiadateľov
(projektov) – celkom v stratégii
CLLD

Východisková
hodnota

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Úroveň priorít

MAS

ročne

MAS

ročne

MAS

ročne

MAS

ročne

MAS

ročne
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5.1.1
5.1.1
5.1.2
5.1.2
5.1.2
5.1.2

6A

Stavebno-technické úpravy budov
spojené s umiestnením technológie
Stavebno-technické úpravy budov
spojené s poskytovaním nových služieb
Zrekonštruované autobusové zastávky
Zriadenie nových zariadení pre
poskytovanie komunitných sociálnych
služieb
Zriadenie terénnych a ambulantných
sociálnych služieb
Modernizované odborné učebne,
laboratóriá a jazykové učebne ZŠ
Počet projektov zameraných na rozvoj
cestovného ruchu a agroturistiky

Frekvencia
sledovania

Zdroj dát

Cieľová hodnota
v roku 2023

Východiskový rok

Východisková
hodnota

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Špecifický cieľ/ID

Úroveň špecifických cieľov/fokusových oblastí

m2

0

2017

300

MAS

ročne

m2

0

2017

300

MAS

ročne

počet

0

2017

3

MAS

ročne

počet

0

2017

1

MAS

ročne

počet

0

2017

1

MAS

ročne

počet

0

2017

3

MAS

ročne

počet

0

2017

3

MAS

ročne

Frekvencia
sledovania

Cieľová hodnota
v roku 2023

Východiskový rok

Zdroj dát

Počet vzdelávacích aktivít zabezpečených
MAS
Počet propagačných/ informačných aktivít
MAS

Východisková
hodnota

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Úroveň opatrení/podopatrení
Opatrenie 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

počet

0

2017

4

MAS

ročne

počet

0

2017

3

MAS

ročne
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6. Finančný rámec
6.1 Financovanie stratégie CLLD
Celkový rozpočet stratégie CLLD MAS Cerovina je uvedený v súlade s maximálnymi limitmi
uvedenými v systéme riadenie CLLD (LAEDER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie
2014-2020. MAS Cerovina si okrem fixnej zložky uplatňuje aj zložku variabilnú. S inými
zdrojmi združenie neuvažuje. Dodatočnú alokáciu si uplatňovať nebude.
Koeficienty
X

9,66

Y

1 150,61

Z

110 413,32

W

12 395,25

Základná alokácia vypočítaná podľa nasledovného vzorca:
350 000 + (16 284*9,66) + (343,01*1150,61) + (29,84 – 13,50)*110413,32 + (28*12395,25)
= 350 000 + 157 303,44 + 394 670,73 + 1 804 153,64 + 347 067 = 3 053 194,82
MAS Cerovina si uplatňuje nasledovnú výšku základnej alokácie: 3 053 194 eur
Tabuľka č. 8: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR)
(základná alokácia podľa vzorca pre MAS v súlade
s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho:
Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD
Chod MAS a animácie

SPOLU EUR
3 053 194

2 768 014
285 180

Tabuľka č. 9: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov
Fond
Typ regiónu
Spolu v EUR
EPFRV, menej
3 053 180,00
Celkové zdroje z PRV (EPFRV)
rozvinutý
a IROP (EFRR) (základná alokácia podľa EFRR
vzorca pre MAS v súlade s kapitolou
viac rozvinutý
0,00
6.4 Systému riadenia CLLD), z toho:
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Operácie v rámci implementácie
stratégie CLLD

EPFRV,
EFRR

Chod MAS

EFRR

Animácie

EFPRV

menej
rozvinutý
viac rozvinutý
menej
rozvinutý
viac rozvinutý
menej
rozvinutý
viac rozvinutý

2 768 014,00
0,00
240 180,00
0,00
45 000,00
0,00
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Tabuľka č. 10: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov

región

PRV

IROP

operácie
v rámci
stratégie
CLLD
chod
MAS

MR
VR

EPFRV
1 134 010
-

ŠR
378 004
-

VZ
532 636
-

spolu
2 044 650
-

EFRR
1 256 000
-

MR
VR

0
-

0
-

0
-

0
-

240 180
-

0
-

12 641
-

252 821
-

240 180
-

0
-

12 641
-

252 821
-

animácie

MR
VR
MR
VR
spolu

33 750
-

11 250
-

0
-

45 000
-

0
-

0
-

0
-

0
-

33 750
-

11 250
-

0
-

45 000
-

1 167 760

389 254

532 636

2 089 650

1 496 180

0

389 254 1 070 712

4 123 906

SPOLU

ŠR

SPOLU

0
-

VZ
spolu
fondy
525 435 1 781 435 2 390 010
-

538 076 2 034 256 2 663 940

ŠR
VZ
spolu
378 004 1 058 071 3 826 085
-
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6.2 Finančný plán pre opatrenia
Vyvážený pomer medzi fondmi PRV : IROP
PRV:IROP
pre stratégie mimo BSK (menej rozvinutý región)

54 : 46

pre stratégie v rámci BSK (viac rozvinutý región)

75 : 25

Tabuľka č. 11: Sumárna tabuľka finančného plánu
Opatrenie
stratégie
CLLD
4.1
4.2
6.1
6.4
7.2
7.4
7.5

Fond

EFPRV
EFPRV
EFPRV
EFPRV
EFPRV
EFRR
EFPRV
EFPRV

Región

Spolu

EÚ

ŠR

MR
VR
MR
VR
MR
VR
MR
VR
MR
VR
MR
VR
MR
VR
MR

374 545
400 000
200 000
409 091
222 000
222 000
217 014
1090909

154 500
165 000
150 000
168 750
166 500
166 500
162 761
600 000

51 500
55 000
50 000
56 250
55 500
55 500
54 254
-

VR
MR
VR

690 526
-

656 000
-

-

5.1.1
5.1.2

EFPRV

iné

VZ

168 545
180 000
184 091
490 909
34 526
-

-

Tabuľka č. 12: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu
Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý región):
Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región):

PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
54,62:45,38
-
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Tabuľka č. 13: Zameranie stratégie podľa sektorov
Názov opatrenia stratégie CLLD

4.1. Podpora investícií do
poľnohospodárskych podnikov
4.2. Podpora investícií do
spracovania/uvádzania na trh a/alebo
vývoja poľnohospodárskych
produktov
6.1. Podpora na začatie
podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov
6.4. Podpora investícií do vytvárania
a rozvoja nepoľnohosp. činností
7.2. Podpora investícií do budovania,
zlepšenia alebo rozšírenia všetkých
typov malej infraštrutkúry vrátane
investícií do obnoviteľných zdrojov
energie a úspor energie
7.4. Podpora investícií do
zriaďovania, zlepšenia alebo
rozšírenia miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane služieb voblasti voľného času
a kultúry a do súvisiacej
infraštruktúry
7.5. Podpora investícií pre verejné
využívanie rekreačnej infraštruktúry,
informačnej a drobnej infraštruktúry
cestovného ruchu
5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na
miestnej úrovni podporou podnikania
a inovácií
5.1.2. Zlepšenie udržateľných
vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím
vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Celkový rozpočet podľa sektorov
Percentuálny pomer zamerania
stratégie

Oprávnený
prijímateľ –
verejný sektor
(označiť „X“)
206 000

Oprávnený
prijímateľ –
neverejný
sektor
(označiť „X“)
x

220 000

x

200 000

x

225 000

x

222 000

x

222 000

x

217 014

x

600 000

x

656 000

x

2 768 014

1 317 014
47,58 %

1 451 000
52,42%
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7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť
7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia
Strategickým cieľom MAS Cerovina je do roku 2023 vytvoriť nové pracovné miesta na základe
využitia miestneho potenciálu, zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie
v dobudovaní komplexnej infraštruktúry a zvýšiť integráciu marginalizovaných skupín
obyvateľstva.

Poradie priorít podľa ich významnosti je nasledovné:
Priorita č. 1: Tvorba pracovných miest a podpora miestneho podnikania
Špecifický cieľ: Podporiť a využiť miestny potenciál podnikateľov, podporiť vznik nových
podnikateľov, rozvíjať podnikanie najmä v oblasti poľnohospodárstva, služieb a remesiel,
inovácie.
Priorita č. 2: Dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: Dobudovať novú a rekonštruovať jestvujúcu infraštruktúru, ktorá bude slúžiť
všetkým obyvateľom aj návštevníkom územia a bude pokrývať všetky oblasti života.
Priorita č. 3: Integrácia marginalizovaných skupín obyvateľstva a rozvoj komunitných
a sociálnych služieb
Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre integráciu marginalizovaných skupín obyvateľstva a
vytvoriť širokú ponuku sociálnych a komunitných služieb, ktoré budú slúžiť pre rôzne skupiny
obyvateľov na naplnenie ich špecifických potrieb.
Všetky uvedené priority navzájom synergicky prispievajú k zlepšovaniu ekonomického rozvoja
územia, pričom prostredníctvom svojich špecifických cieľov pomáhajú dosiahnuť celkový
strategický cieľ a predstavy o rozvoji územia definované vo vízii, spájajú projekty jednotlivých
sektorov (verejný, podnikateľský, neziskový, občiansky), zohľadňujú

miestne špecifiká

a využívajú komparatívne výhody územia.
K vytvorenie pracovných miest budú prispievať najmä tieto opatrenia stratégie CLLD:
4.1. Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov (1 pracovné miesto)
4.2. Podpora investícií do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych
produktov (2 pracovné miesta)
6.1. Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (4 pracovné
miesta)
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6.4. Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohosp. Činností (5 pracovných miest)
5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (10
pracovných miest)
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach (2 pracovné miesta)
Podiel rozpočtu stratégie CLLD k počtu predpokladaných novo vytvorených pracovných
miest:
Podiel rozpočtu stratégie CLLD k počtu predpokladaných novo vytvorených pracovných
miest sa vypočíta ako podiel rozpočtu stratégie z PRV a IRPO na počet celkovo vytvorených
miest:
o Celkom na Stratégiu CLLD: 3 053 194 EUR
o Počet novovytvorených pracovných miest: 24
o Výpočet: 3 053 194 : 24 = 127 216,41 na jedno novovytvorené pracovné miesto
Podiel určenej sumy na vytvorenie 1 pracovného miesta – 50 tis. Eur na alokácii pre aktivity
špecifického cieľa 5.1.1, ktorá tvorí práve 30 % finančných prostriedkov pre aktivity
podporované z IROP:
-

celkom na IROP (bez chodu MAS): 1 256 000 EUR

-

z toho 30 % určených pre špecifický cieľ 5.1.1: 376 800 EUR

-

výpočet: 376 800 : 50 000 = 7,5 = 8 pracovných miest

Očakávané merateľné prínosy pre ekonomický rozvoj územia sú najmä:
-

Vytvorenie nových pracovných miest: 24

-

Celkové verejné výdavky na vykonávanie operácií CLLD: 3 053 194 EUR

-

Celkové súkromné zdroje žiadateľov na vykonávanie operácií CLLD: 1 058 071 EUR

-

Vlastné zdroje MAS na spolufinancovanie prevádzkových nákladov z Chodu MAS: 12
641 EUR

-

Počet podporených žiadateľov/projektov celkom: 65

-

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre
firmu nové: 1

-

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh
nové: 1

-

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry: 16
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