Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

PRÍLOHA Č.

1

SOCIO-EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA

Tab. č.1.: Vekové skupiny podľa pohlavia k 31.12. 2008
Muži

Počet

%

Ženy

Počet

%

0 - 14

5199

7,85

0 - 14

4875

7,36

15 - 64

24221

36,58

15 - 64

23239

35,09

65 a viac

3241

4,89

65 a viac

5434

8,20

Tab. č. 2.: Pohyb obyvateľov v absolútnych hodnotách
2001

2002

2003

2004

2005

2006

CELKOM

- 0,11

- 0,13

- 0,06

0,11

- 0,13

0,05

- 0,27

z toho ženy

- 0,02

0,01

0,03

0,05

0,01

0,05

0,12

Prirodzený
+prírastok/-úbytok

- 0,11

- 0,27

- 0,34

- 0,16

- 0,20

-0,16

- 1,24

z toho ženy

- 0,02

- 0,02

- 0,11

- 0,07

- 0,02

- 0,03

- 0,28

+prírastok/-úbytok
sťahovaním

0,00

0,14

0,27

0,27

0,07

0,22

0,97

z toho ženy

0,01

0,03

0,13

0,12

0,03

0,08

0,40

Celková zmena
obyvateľov

počtu
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Tab. č. 3: Miera nezamestnanosti v percentách
P. č.

Miera nezamestnanosti

Názov obce
2006

2008

2007

1.

Púchov

3,78

3,83

3,60

2.

Beluša

4,15

4,05

4,41

3.

Bodiná

8,39

6,77

5,48

4.

Brvnište

9,63

6,98

9,47

5.

Čelkova Lehota

4,17

2,78

6,94

6.

Dohňany

5,35

5,35

4,78

7.

Dolná Breznica

4,07

3,83

4,07

8.

Dolné Kočkovce

4,35

3,85

4,68

9.

Dolná Mariková

8,16

7,53

7,78

10.

Dolný Lieskov

6,29

6,89

5,39

11.

Domaniža

5,76

5,76

5,33

12.

Ďurďové

5,06

11,39

7,59

13.

Hatné

7,04

6,30

6,30

14.

Horná Breznica

9,68

8,29

7,83

15.

Horná Mariková

14,37

11,38

11,08

16.

Horný Lieskov

7,49

4,28

5,35

17.

Horovce

1,49

3,23

2,73

18.

Jasenica

5,92

4,02

6,34

19.

Klieština

14,88

8,93

8,93

20.

Kostolec

10,40

12,80

13,60

21.

Kvašov

4,08

3,79

4,37

22.

Lazy pod Makytou

6,62

5,85

6,77

23.

Lednica

6,68

7,09

5,06

24.

Lednické Rovne

2,52

2,61

2,38

25.

Lúky

3,37

4,37

3,97

26.

Lysá pod Makytou

5,11

5,20

4,64

27.

Mestečko

2,11

1,76

2,46

28.

Mojtín

5,17

4,31

5,60

29.

Papradno

8,95

7,46

9,20

30.

Plevník - Drienové

5,83

5,58

5,20
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31.

Počarová

8,77

12,28

12,28

32.

Podskalie

6,35

7,94

6,35

33.

Prečín

6,82

6,05

5,74

34.

Pružina

6,71

5,45

6,50

35.

Slopná

9,17

7,86

6,11

36.

Streženice

5,98

4,35

7,07

37.

Stupné

4,66

6,71

6,71

38.

Sverepec

6,63

6,44

4,55

39.

Udiča

7,82

5,93

6,58

40.

Visolaje

3,79

3,99

3,39

41.

Vydrná

5,29

3,53

5,88

42.

Záriečie

5,51

6,67

4,93

43.

Záskalie

24,32

18,92

18,92

44.

Zubák

10,39

7,54

6,92
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Tab. č. 5.: Podnikateľské subjekty v území
Počet podnikateľských subjektov v primárnom sektore

FO

258
Počet podnikateľských subjektov v sekundárnom sektore

FO

2097
Počet podnikateľských subjektov v terciárnom sektore

Prevládajúce
odvetvia
subjektov(vymenovať)

Prevládajúce odvetvia zamestnanosti
subjektoch (vymenovať)

PO

72
PO

632

FO

PO

2628

634

- priemyselná výroba
u podnikateľských - výroba výrobkov z gumy a plastov
- výroba strojov a zariadení i.n.
- výroba textílií a odevov
- školstvo
- priemyselná výroba
- výroba výrobkov z gumy a plastov
- výroba strojov a zariadení i.n.
v podnikateľských
- výroba textílií a odevov
- veľkoobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel, motocyklov a
spotrebného tovaru
- školstvo
- zdravotníctvo a sociálna pomoc
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Tab. č. 6.: Zoznam obcí v pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva (MAS) a počet obyvateľov
P. č.

Názov obce

Kategória

1.

Mesto Púchov

IP

18527

2.

Obec Beluša

KP

6036

3.

Obec Bodiná

OO

487

4.

Obec Brvnište

KP

1155

5.

Obec Čelkova Lehota

OO

143

6.

Obec Dohňany

KP

1752

7.

Obec Dolná Breznica

OO

820

8.

Obec Dolné Kočkovce

OO

1225

9.

Obec Dolná Mariková

KP

1422

10.

Obec Dolný Lieskov

OO

816

11.

Obec Domaniža

KP

1492

12.

Obec Ďurďové

OO

162

13.

Obec Hatné

OO

577

14.

Obec Horná Breznica

OO

460

15.

Obec Horná Mariková

OO

695

16.

Obec Horný Lieskov

OO

374

17.

Obec Horovce

OO

845

18.

Obec Jasenica

OO

1063

19.

Obec Klieština

OO

360

20.

Obec Kostolec

OO

250

21.

Obec Kvašov

OO

658

22.

Obec Lazy pod Makytou

KP

1363

23.

Obec Lednica

KP

1020

24.

Obec Lednické Rovne

KP

4171

25.

Obec Lúky

OO

973

26.

Obec Lysá pod Makytou

KP

2155

27.

Obec Mestečko

OO

497

28.

Obec Mojtín

OO

544

29.

Obec Papradno

KP

2552

30.

Obec Plevník - Drienové

KP

1615

31.

Obec Počarová

OO

143

32.

Obec Podskalie

OO

126
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33.

Obec Prečín

KP

1386

34.

Obec Pružina

KP

1940

35.

Obec Slopná

OO

496

36.

Obec Streženice

OO

871

37.

Obec Stupné

OO

678

38.

Obec Sverepec

KP

1109

39.

Obec Udiča

KP

2195

40.

Obec Visolaje

OO

931

41.

Obec Vydrná

OO

348

42.

Obec Záriečie

KP

698

43.

Obec Záskalie

OO

180

44.

Obec Zubák

KP

899

Spolu

44 obcí

66209
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PRÍLOHA Č.

2

SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

VÍZIA

Región je atraktívnym miestom pre život, podnikanie a oddych, ktoré zabezpečuje
harmonické podmienky pre život obyvateľov všetkých vekových kategórií a pre rozvoj
podnikateľských aktivít. Podieľa sa na tom najmä kvalitné bývanie v kvalitnom prostredí,
dostupné vybavenie pre kultúrne a športové vyžitie, odpočinok a voľný čas a rozvoj drobného
podnikania. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu so zabezpečením ekologickej
stability, zabezpečenie bytovej a občianskej vybavenosti, s potrebnou technickou a sociálnou
infraštruktúrou. Rekreačný potenciál územia bude využitý predovšetkým na rozvoj celoročnej
vidieckej turistiky orientovanej na miestne zvyky, tradície a na športové aktivity. Verejnosúkromné partnerstvo sa bude všetkými prostriedkami podieľať na vybudovaní občianskej
spoločnosti s dobrými medziľudskými vzťahmi.

STRATEGICKÝ CIEĽ

Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality
životného prostredia a zatraktívnením územia.
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STRATEGICKÁ PRIORITA

1

Obnova a rozvoj obcí

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

1.1

STRATEGICKÁ PRIORITA

2

Rozvoj spolupráce a partnerstva

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

2.1

STRATEGICKÁ PRIORITA

3

Podpora zamestnanosti

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

3.1

Dobudovať a rozšíriť
infraštruktúru voľného
času a občiansku
vybavenosť

Rozvíjať a podporovať
vzájomnú spoluprácu a
partnerstvo

Vytvoriť podmienky pre
celoživotné vzdelávanie

PRIORITA

PRIORITA

PRIORITA

Zlepšenie kvality života vo
vidieckych oblastiach
OPATRENIE Č. 1.1.1

Spolupráca a partnerstvo

Rozvoj ľudských zdrojov

OPATRENIE Č. 2.1.1
421 – Vykonávanie projektov
spolupráce

OPATRENIE Č. 3.1.1
331 – Odborné vzdelávanie a
informovanie

321 – Základné služby pre
hospodárstvo a obyvateľov
vidieka

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

1.2

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

3.2

Zlepšiť a skvalitniť stav
verejnej infraštruktúry

Vytváranie pracovných
príležitostí na vidieku

PRIORITA

PRIORITA

Verejná infraštruktúra

zvyšovanie atraktívnosti
regiónu a podpora podnikania
vo vidieckom priestore

OPATRENIE Č.

1.2.1

OPATRENIE Č.

322 – Obnova a rozvoj
obcí

3.2.1

313 – Podpora činností
v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu, časť B –
marketing služieb vidieckeho
cestovného ruchu a rozvoja
regiónu

OPATRENIE PRV SR, Os 4, 431 Chod miestnej akčnej skupiny
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PRÍLOHA Č.
OPATRENIA OSI

3

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
Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením
udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia.
Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach
Dobudovať a rozšíriť
vybavenosť.

infraštruktúru

voľného

času

a občiansku

Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk
(vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), autobusových zastávok a pod.,
(napr. obecných rozhlasov).
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných
miestnymi akčnými skupinami, 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.
Opatrenie podporuje zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií,
a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí a tak isto
zlepšenie kvality v týchto oblastiach. Z auditu vyplýva potreba zvýšenia
atraktivity obcí pre obyvateľov aj návštevníkov. Taktiež je stále
nedostatok kvalitných a dostupných zariadení infraštruktúry voľného
času, ktoré by zodpovedali zvyšujúcim sa nárokom obyvateľov obcí.
Analýza problémov jednoznačne poukázala na potrebu skvalitnenia
a rozšírenia infraštruktúry voľného času ako na rozvojovú príležitosť.
Investovanie do identifikovaných aktivít prostredníctvom implementácie
tohto opatrenia prispeje k celkovému zatraktívneniu prostredia
mikroregiónu hlavne pre miestnych obyvateľov, ako aj návštevníkov
územia.

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV

0

Podnikateľské subjekty

8

Obce

- PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
0

Združenia

0

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné zdroje

400 000
0

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

400 000
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov

10 000

Maximálna výška oprávnených výdavkov

50 000

Oprávnené výdavky

1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom
obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej
v rámci stavebného konania;
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
6. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii
projektu.
Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich
vynaloženie v rámci poslednej ŽOP.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
Neoprávnené výdavky

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Neoprávnené projekty

výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007;
výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie
projektovej dokumentácie presahujúce 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt;
nákup použitého majetku;
nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov
(pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie
stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom žiadateľ 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;
refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
daň z pridanej hodnoty;
prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny
materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu
realizovanú vlastnou prácou;
bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
nájomné poplatky;
výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce,
poradenské a konzultačné služby;
výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
výdavky
na
vnútorné
vybavenie
administratívnych
priestorov obecných úradov.

1. projekty zamerané na vytváranie zisku;
2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, sociálnu
a školskú problematiku.
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KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS..
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a
následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, 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 projekt sa použije iba jeden
zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP
(projekte).
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.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho
úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) preukázať
oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových športových
ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania
udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný
právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých
technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vlastnícky
vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade
nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov,
ktoré sú predmetom projektu.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení
ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu).
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3
mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania
v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu konečných
prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri podaní ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa miesta
realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu rozdielneho
financovania.
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POSTUPY PRE VÝBER

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

Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

2

Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU MAS Združenia
Termál (prezenčné listiny)
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna ŽoNFP

3

Súlad projektu s PHSR obce

20

4

Projekt nepriamo vytvorí v obci aspoň jedno pracovné miesto

20

5

Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie

10

Spolu max.

100

1

Postup pri rovnakom počte bodov

30
20

Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia
projektu.

POŽADOVANÉ PRÍLOHY
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Povinné prílohy

V zmysle výzvy a ŽoNFP pre toto opatrenie.
• Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
• Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej
forme
• Doklad o pridelení IČO (fotokópia)
• Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia)
• V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov) musí žiadateľ preukázať vlastníctvo, resp. iný
právny vzťah užívať predmet projektu. Predkladá doklad preukazujúci
vlastnícky alebo nájomný vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, na ktorej sa
bude investícia, realizovať :
– platný list vlastníctva (fotokópia);
nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá na
obdobie najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia)
• Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podľa
zamerania projektu (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu) •
Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho
konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
žiadateľ predkladá záverečné
stanovisko Ministerstva životného
prostredia SR
(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu)
• Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa alebo potvrdenie banky
o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu
(fotokópia)
• Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má žiadateľ
záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ďalej len „Príručka“)
• Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu
nákup pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu (predkladá
originál alebo úradne overenú fotokópiu).
Stavebné investície:
• Projektová dokumentácia s rozpočtom
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• Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, že nemá

námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – u stavieb, zariadení
a technológií ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, spolu s jednoduchým
situačným nákresom, vrátane rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie
a inštaláciu technológie overené príslušným stavebným úradom (úradne
osvedčená fotokópia)
Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje
stavebné povolenie (úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti
o vydanie stavebného povolenia, vyplnenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 § 8, potvrdenú príslušným stavebným úradom, pričom
právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA
najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia)
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb – predkladá
najneskôr pred podpisom zmluvy
• Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) pri nadlimitných a podlimitných zákazkách
– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
– doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu (fotokópiu),
s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v tom prípade predloží doklad
o zápise v zozname podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú
fotokópiu);
– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej
cenovej ponuky (fotokópia);
– doklad (z príslušného súdu) vybraného dodávateľa, že nie je
voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na
–
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (fotokópia); zmluva
o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia);
– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre
verejné obstarávanie (fotokópia).
b) pri podprahových zákazkách
– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
– doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, prípadne
ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť (fotokópiu);
– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej
cenovej ponuky (fotokópia);
– zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác
a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia);
– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre
verejné obstarávanie (fotokópia).
c) pri zákazkách z nízkymi hodnotami (§ 102)
– vybratá cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom, v prípadoch ktorých to
vyžaduje zákon (fotokópia).
Nepovinné prílohy

Žiadne
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PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

1 x ročne (2010, 2013), 2x ročne (2011, 2012)

Min. a max. doba realizácie projektov

Min.: nie je stanovená
Max.: 24 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Opatrenie:
Počet
321 Základné podporených obcí
služby pre vidiecke (počet)
obyvateľstvo Celkový objem
investícií (v EUR)
Počet osôb vo
vidieckych
oblastiach, ktorí
majú prospech
z realizovaného
projektu
Rast používania
internetu na
vidieku

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

8

0

400 000

0

8 800

30 %

70 %

15

Spôsob overovania a získavania
údajov, frekvencia zberu
Monitorovaním u prijímateľov podpory,
2 x ročne, minimálne po skončení
projektu,
Monitorovaním u prijímateľov podpory,
2 x ročne, minimálne po skončení
projektu,
Vyhodnocovanie raz ročne na základe
realizovaných projektov, záznamy obcí

Vyhodnocovanie raz ročne na základe
realizovaných projektov
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Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013
Podporované činnosti
Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením
udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia.
Verejná infraštruktúra
Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku
vybavenosť
Obnova a rozvoj obcí
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás,
verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov.
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných
miestnymi akčnými skupinami, 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.
Opatrenie má za úlohu zvýšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach
a to prostredníctvom prepojenia regiónu komplexným systémom
cyklotrás a turistických chodníkov, ktoré by slúžili tak domácemu
obyvateľstvu ako i návštevníkom regiónu. Ďalej toto opatrenie
napomôže k zabezpečeniu vyššej atraktivity vidieckych oblastí a
zvýšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom
realizovania aktivít súvisiacich s bezpečnejším a kvalitnejším
prístupom do vidieckych oblastí a realizovaním ďalších aktivít
v súvislosti so zlepšením životných podmienok vidieckeho
obyvateľstva (napr. cyklotrasy). Analýza problémov poukazuje na
potrebu zvyšovania kvality životného prostredia v obciach s cieľom
zvýšiť ich konkurencieschopnosť a príťažlivosť tak pre samotných
obyvateľov, ako aj pre návštevníkov.

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV

0

Podnikateľské subjekty
Obce

19

- PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

0

Združenia

0

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné zdroje

1 628 680
0

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

1 628 680

16

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov

10 000

Maximálna výška oprávnených výdavkov

80 457

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Neoprávnené projekty

1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom
obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie
potrebnej v rámci stavebného konania;
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
6. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii
projektu.
Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje
ich vynaloženie v rámci poslednej ŽOP.
1. výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007;
2. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie
projektovej dokumentácie presahujúce 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov
(pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické
zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom
žiadateľ 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;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny
materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu
realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné
poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
15. výdavky
na
vnútorné
vybavenie
administratívnych
priestorov obecných úradov.

1. projekty zamerané na vytváranie zisku;
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KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

9.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti
MAS..
10. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a
následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
11. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, 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.
12. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).
13. 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.
14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.
15. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného
právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba nových
športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte), najneskôr však pred podpisom zmluvy. V prípade
vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15.
zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať
vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu pri podaní ŽoNFP (projektu). V prípade
pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže konečný prijímateľ
– predkladateľ projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím
pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom
projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej
ŽoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu.
16. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení
ŽoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP (projektu)).
9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu platnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP
10. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3
mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
11. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
12. Projekt musí mať neziskový charakter.
13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného
obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pri podaní
ŽoNFP.
14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania.
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POSTUPY PRE VÝBER

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

Bodovacie kritéria
P. č.
1
2
3
4
5

Kritérium

Body

Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU MAS
Združenia Termál (prezenčné listiny)
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna
ŽoNFP
Súlad projektu s PHSR obce
Projekt nepriamo vytvorí v obci aspoň jedno pracovné miesto
Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie
Spolu max.

Postup pri rovnakom počte bodov

30
20
20
20
10
100

Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia
projektu.

POŽADOVANÉ PRÍLOHY

V zmysle výzvy a ŽoNFP pre toto opatrenie.
•
•
•
•

•

Povinné prílohy
-

•

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej
a v elektronickej forme
Doklad o pridelení IČO (fotokópia).
Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia).
V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné
ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov) musí žiadateľ preukázať vlastníctvo,
resp. iný právny vzťah užívať predmet projektu. Predkladá doklad
preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah žiadateľa
k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude investícia realizovať:
platný list vlastníctva (fotokópia);
nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá
na obdobie najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo
úradne osvedčená fotokópia).
Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt
vyžaduje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – podľa zamerania projektu (predkladá
originál alebo úradne overenú fotokópiu).

19

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

•

•
•

•

Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho
konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, žiadateľ predkladá záverečné
stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (predkladá
originál alebo úradne overenú fotokópiu).
Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa alebo potvrdenie
banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla
bankového účtu (fotokópia).
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má žiadateľ
záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ďalej len „Príručka“).

Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom
projektu nákup pozemkov, alebo ich častí určených na výstavbu
(predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).
Stavebné investície – predkladá najneskôr pred podpisom zmluvy
•
Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných
investícií.
•
Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, že
nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu
v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
– u stavieb, zariadení a technológií ktoré nevyžadujú stavebné
povolenie, spolu s jednoduchým situačným nákresom, vrátane
rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu technológie
overené príslušným stavebným úradom
(úradne osvedčená
fotokópia).
•
Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých
sa vyžaduje stavebné povolenie (úradne osvedčená fotokópia),
resp. kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vyplnenú
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, potvrdenú príslušným
stavebným úradom, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom
povolení predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy
(úradne osvedčená fotokópia).
Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb – predkladá
najneskôr pred podpisom zmluvy
Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) pri nadlimitných a podlimitných zákazkách
–
víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia);
–
doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
(fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname
podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v tom
prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov –
originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);
–
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej
cenovej ponuky (fotokópia);
–
doklad (z príslušného súdu) vybraného dodávateľa, že nie je voči
nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii
ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku (fotokópia);
–
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác
a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia);
–
preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre
verejné obstarávanie (fotokópia).
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b) pri podprahových zákazkách
–
víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia);
–
doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, prípadne
ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť (fotokópiu);
–
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej
cenovej ponuky (fotokópia);
–
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác
a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia);
–
preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre
verejné obstarávanie (fotokópia).
c) pri zákazkách z nízkymi hodnotami (§ 102)
–
vybratá cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia);
–
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác
a/alebo
poskytnutí
služieb
uzatvorená
s dodávateľom,
v prípadoch ktorých to vyžaduje zákon (fotokópia).

Nepovinné prílohy

Žiadne
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov

1 x ročne (2010, 2013), 2 x ročne (2011-2012)
Min.: nie je stanovená
Max.: 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ

Úroveň

(názov a merná
jednotka)

Opatrenie:
322 – Obnova
a rozvoj obcí

Počet
podporených
obcí (počet)
Celkový objem
investícií (v
EUR)
Počet osôb vo
vidieckych
oblastiach, ktorí
majú prospech
z realizovaného
projektu

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

19

0

1 528 680

0

30 000
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Spôsob overovania a získavania
údajov, frekvencia zberu
Monitorovaním u prijímateľov
podpory, 2 x ročne, minimálne po
skončení projektu,
Monitorovaním u prijímateľov
podpory, 2 x ročne, minimálne po
skončení projektu,
Vyhodnocovanie raz ročne na
základe realizovaných projektov,
záznamy obcí
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Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením
udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia.
Rozvoj ľudských zdrojov
Vytvoriť podmienky pre celoživotné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a informovanie
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty
verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) –
tematicky zamerané najmä na:
− ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie
ekonomicky 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, internetizácia;
− 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.
Nasledovné formy informačných aktivít s aktuálnym obsahom
a prínosom pre prax podľa platnej legislatívy SR:
– tvorba nových vzdelávacích programov;
– tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
– krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie potrebných
vedomostí a zručností;
– konferencie a semináre;
– televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity,
besedy, talk shows);
– výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
– putovné aktivity k cieľovým skupinám;
– ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály,
informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné
vzdelávanie.
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti
poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne,
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie,
občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).
V analytických materiáloch Stratégie je veľmi jasne vyhodnotená
nedostatočná kvalita ľudských zdrojov a slabá informovanosť.
Zvyšovanie zručností a odborných vedomostí vnímajú zástupcovia
územia jednoznačne ako rozvojovú príležitosť. Spoločné vzdelávanie
zástupcov územia určite prispeje k ďalšiemu rozvoju multisektorovej
spolupráce a k ďalšiemu kvalitnému a odbornému spravovaniu
územia. Vzdelávacie aktivity priamo podporuje aj plánovaný projekt
spolupráce zameraný na budovanie kapacít a výmenu skúseností
zástupcov území. Zvýšenie úrovne odborných vedomostí a zručností,
ako aj ďalší osobnostný rozvoj zabezpečí rast príjmov miestneho
obyvateľstva a teda prispeje aj k naplneniu strategického cieľa.
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ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV

0

Podnikateľské subjekty

0

Obce

- PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
7

Združenia

1

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné zdroje

58 000
0

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

58 000
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

3 000

Minimálna výška oprávnených výdavkov
Maximálna výška oprávnených výdavkov
Oprávnené výdavky

7 250
Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením
a realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu
1. interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre
zamestnancov organizátora, výdavky spojené s účtovníctvom
a ekonomicky riadením projektu);
a) personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom
(projektový,
organizačný,
finančný
manažment
a administrátor).
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov
organizátora v prípade ak sa aktivity projektu realizujú
mimo sídla žiadateľa.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri
cestách zamestnancov organizátora z miesta pravidelného pracoviska
alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za
oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky
doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú,
autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
• výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
• výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
• pri použití taxíka: skutočné výdavky;
• pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu
zamestnancov organizátora na základe opatrenia MPSVR
SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba
PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;
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•

akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho
projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty,
ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii
(môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie vlastného
učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného
ubytovacieho priestoru) v súlade s interným predpisom
a pomôcky súvisiace s témou vzdelávania.
2. externé výdavky organizátora (honoráre lektorom, autorom
štúdijných a propagačných materiálov – vrátane vlastných
lektorov a autorov organizátora), prekladateľom, oponentom a
tlmočníkom, cestovné, vrátane hromadnej prepravy, stravné a
ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a
tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky,
propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity);
a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom
študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných
materiálov....................................... 170 EUR /1 hod.
honoráre tlmočníkom ....................... 70 EUR /1 hod.
honoráre prekladateľom .................... 30 EUR /1 str.
honoráre oponentom ......................... 30 EUR /1str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných
a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny
alebo podiely na zisku.
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej
aktivity, lektorov, tlmočníkov;
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri
cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho
projektu z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu
a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné
výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu,
železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
• výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 170 EUR/deň/osobu.
• výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
• pri použití taxíka: skutočné výdavky;
• pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu
lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine vzdelávacieho
projektu na základe opatrenia MPSVR SR o sumách
základnej náhrady za používanie cestných motorových
vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe
technického preukazu motorového vozidla;
• akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho
projektu (stáže a návštevy) musia byť zdôvodnené ako cesty,
ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru –
sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na
skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú
riadne preukázateľné,
d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže
a návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 %
z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené
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výdavky na pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí
krajín EÚ).
Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy
v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho
projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky
3 150 EUR vrátane
ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na
dopravu.
Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre
organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu
maximálne do výšky 170 EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia
na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.
3. ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre
riadnu realizáciu prác na projekte, musia byť ľahko
identifikovateľné);
a) kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske
kopírovanie a pod.),
b) tvorba a tlač študijného a informačného materiálu – návrhy,
grafická úprava, odborná úprava tlač a kopírovanie a väzbu
vo väčších množstvách pri príprave a výrobe učebných
materiálov, výdavky spojené s poštovou distribúciou a pod.,
c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba webovej
stránky, tlačové konferencie, výroba informačných
a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a
masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie diseminačné
aktivity projektu).

4. výdavky na ostatnú réžiu paušálne do maximálnej výšky
20 % z celkových výdavkov projektu (okrem výdavkov
uvedených v bode 1c).
5.
1.

Neoprávnené výdavky

Neoprávnené projekty

výdavky vynaložené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej
skupiny (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred
udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny);
2. výdavky, ktoré priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím
a informačným projektom (napr. výdavky na informačné
a komunikačné technológie);
3. výdavky za sprostredkovanie účasti v projekte;
4. výdavky na finančné zabezpečenie možných budúcich strát alebo
dlhov;
5. čiastky odložené ako rezervy;
6. finančné výdavky (penále, finančné pokuty a súdne výdavky);
7. 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;
8. tvorba internetových stránok, ktoré nesúvisia s cieľmi opatrenia;
9. poradenské a konzultačné služby;
10. príjmy od konečného prijímateľa nefinančnej pomoci (napr.
účastnícky poplatok);
podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú
organizované v rámci existujúceho školského systému na úrovni
stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane špecializačného
a kvalifikačného štúdia);
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KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na
území Slovenska Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
Projekt sa musí realizovať pre subjekty, ktoré sú konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci. Preukazuje
sa pri ŽoP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použil iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).
Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu (fotokópia) alebo
potvrdenie banky o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vrátane
uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia). Preukazuje sa pri ŽoP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť kópiu dokladu o kvalifikácií lektora v danej
oblasti a súhlas lektora vzdelávacej a informačnej aktivity v projekte formou čestného prehlásenia.
Preukazuje sa pri ŽoNFP.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od
podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže požadovať poplatky od účastníkov maximálne do výšky
DPH v prípade, že ide o konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH
neoprávneným výdavkom na aktivity, ktoré sú oprávnené. Pokiaľ ide o konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu, pre ktorých je DPH oprávneným výdavkom, nesmú žiadať poplatky na oprávnené
aktivity. V prípade poplatkov na neoprávnené aktivity poplatky od účastníkov nie sú obmedzované.
Preukazuje sa pri ŽoP.

POSTUPY PRE VÝBER

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

Výberové kritéria
Bodovacie kritéria
P. č.

Kritérium

Body

2

Projekt je zameraný na plnenie jednej alebo viacerých strategických priorít
ISRÚ
Žiadateľ sa zameriava na viac cieľových skupín (2,3, viac)

3

Žiadateľ používa inovatívne postupy

1

4

5

0 - 15
0 - 30

Žiadateľ preukáže, že pri príprave vzdelávacej a informačnej aktivity
spolupracoval s potenciálnymi účastníkmi (prieskum potrieb, a pod.)
Referencie – skúsenosti
Spolu max.

Postup pri rovnakom počte bodov

0 - 15

0 - 20
0 - 20
100

Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia
projektu.
POŽADOVANÉ PRÍLOHY
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Povinné prílohy

Žiadosť o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie
1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.
Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej
forme (pozri ŽoNFP, časť G).
Doklad (fotokópia) o oprávnenosti vykonávať vzdelávaciu činnosť a o
právnej subjektivite žiadateľa (predložiť jednu z možností):
•
doklad o registrácii žiadateľa (napr. občianske združenia);
•
zriaďovacia listina žiadateľa (napr. príspevkové a rozpočtové
organizácie);
•
stanovy (profesijné komory).
Oznámenie o schválení obsahového námetu vzdelávacej aktivity –
udelený Ministerstvom pôdohospodárstva SR – týka sa foriem
informačných aktivít uvedených v Príručke, časť Rozsah a činnosti,
bod 2. Opis vzdelávacej a informačnej aktivity – fotokópia
dokumentácie, ktorá bola predložená na Ministerstvo školstva SR
alebo na Ministerstvo pôdohospodárstva SR za účelom získania
potvrdenia alebo oznámenia v zmysle predchádzajúcich bodov.
Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo
potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia
čísla bankového účtu (fotokópia).
Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
poskytnutím služieb v prípade, ak žiadateľ je povinný postupovať
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia);
doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať
tovar, alebo poskytovať službu (fotokópiu), s výnimkou
dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie (v tom prípade predloží
doklad o zápise v zozname podnikateľov – originál alebo
úradne osvedčenú fotokópiu);
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu
víťaznej cenovej ponuky (fotokópia) – nepredkladá sa
v prípade postupu podľa § 102;
čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je
v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie
(originál alebo úradne osvedčená
fotokópia);
zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb
uzatvorená s dodávateľom (fotokópia);
preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby
pre verejné obstarávanie (fotokópia);
- potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné
obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, že
verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo
vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov s uvedením metódy verejného
obstarávania a citovaním §, podľa ktorého žiadateľovi
vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia).
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Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov
a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný
postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je
rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR:
tri kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov – pozri
Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2
Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných
prác a služieb (originály alebo úradne osvedčené fotokópie), z ktorých
musí každá obsahovať:
cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného
podľa položiek;
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo
poskytovať službu (fotokópia);
čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha
voči nemu konkurzné konanie;
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej
cenovej ponuky;
zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená
s dodávateľom (fotokópia).
V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov nižšia
ako 10 000 EUR:
kompletnú cenovú ponuku vybraného dodávateľa – pozri Príručku,
kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie
postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia), ktorá musí obsahovať:
cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom;
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo
poskytovať službu (fotokópia);
čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha
voči nemu konkurzné konanie;
zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená
s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia).
10. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov
a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný
postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podpísal zmluvu s dodávateľom v čase od
1.januára 2006 do dátumu určeného v prvej Výzve, pričom
výdavky sú oprávnené od 1.januára 2007, s výnimkou opatrenie
3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam,
kde výdavky sú oprávnené až od dátumu podania Žiadosti
o poskytnutie NFP.
Zmluva o dodávke tovarov a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená
s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia);
Rozpočet členený podľa položiek v prípade, ak nie je súčasťou
zmluvy (fotokópia);
Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar a/alebo poskytovať
službu v čase výberu a dodávky príslušného tovaru a/alebo služieb
(fotokópia, v prípade výpisu z Obchodného a Živnostenského registra
postačuje výpis získaný z internetu).
Nepovinné prílohy

Žiadne
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PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov

1 x ročne, celkom 4 roky (2010-2015)
Min.: nie je stanovená
Max.: 24 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ

Úroveň

(názov a merná
jednotka)

Opatrenie:
331 – Odborné
vzdelávanie a
informovanie

Počet účastníkov
vzdelávacej/infor
mačnej aktivity
(počet)
Počet
vzdelávacích dní
(počet)
Počet účastníkov,
ktorí
úspešne
absolvovali
a ukončili
vzdelávaciu
aktivitu

Východiskov
ý
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

80

0

20

0

80

29

Spôsob overovania a získavania
údajov, frekvencia zberu
Monitorovaním u prijímateľov
podpory, 2 x ročne, minimálne po
skončení projektu, prezenčné listiny.
Monitorovaním u prijímateľov
podpory, 2 x ročne, minimálne po
skončení projektu, učebné osnovy.
Monitorovaním u prijímateľov
podpory, 2 x ročne, minimálne po
skončení projektu, záznamy
vzdelávacích podujatí.

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia

Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením
udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia.
Zvyšovanie atraktívnosti regiónu a podpora podnikania vo vidieckom
priestore

Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B –
marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Podporované činnosti

marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Právnické subjekty združujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu na území mikroregiónu
Opatrenie reaguje na potrebu regiónu podporiť cestovný ruch a
podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu. Región disponuje
mnohými atraktivitami a možnosťami pre potenciálnych turistov,
ktoré však nie sú dostatočne využité. Napriek faktu, že sa v regióne
nachádza mnoho subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu,
spolupráca medzi týmito subjektmi je nedostatočná a územie
verejno-súkromného partnerstva ako marketingový produkt nemá
spracovanú koncepciu propagácie územia na regionálnej, národnej i
nadnárodnej úrovni. V tomto opatrení sa chceme zamerať na aktivity,
ktoré propagujú nielen jednotlivé lokality či subjekty, ale na
propagáciu komplexného produktu cestovného ruchu, ktorým bude
územie verejno-súkromného partnerstva.

Odôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV

0

Podnikateľské subjekty

0

Obce

- PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

4

Združenia

0

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Výška financovania z vlastných zdrojov
Ostatné verejné zdroje

100 000
0

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

100 000
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov

1 500 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov

25 000 EUR
1.
2.

Oprávnené výdavky

3.
4.
5.

Neoprávnené výdavky

Neoprávnené projekty

výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných
materiálov;
výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory
a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich
veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu;
výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných
technológií;
výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku
kvality;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky,
dodacie listy a preberacie protokoly pred udelením Štatútu
MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom
denníku pred udelením Štatútu MAS);
2. nákup použitého majetku;
3. nákup dopravných prostriedkov;
4. nákup nehnuteľností;
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane,
clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode
3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t.j.
s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
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, výdavky na záruku
a podobné poplatky;
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia;
11. nájomné poplatky;
12. poradenské a konzultačné služby;
13. projektová dokumentácia;
14. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je
v jednom kalendárnom roku tretia a ďalšia;
15. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave
cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho účastníka.

1.

projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť.
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KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

1.

Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.

2.

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár
potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného
vyhlásenia.

3.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na
majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte)
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.

4.

Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže byť predmetom
záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého
a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.

5.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí využívať predmet projektu (v prípade budovania
informačných a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a.

ovplyvní jeho 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.

6.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba
jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri
ŽoNFP (projekte).

7.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od
podpísania zmluvy.

8.

Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. profesijného združenia.
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy.

9.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv. „zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt podľa
miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dôvodu
rozdielneho financovania.
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POSTUPY PRE VÝBER

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

Výberové kritéria
P.č.
1.
2.

Kritérium
Projekt sa nevenuje len propagácií územia, na ktorom žiadateľ pôsobí, ale marketingové aktivity sú
venované aj územiu MAS ako celku
Nadväznosť projektu na doposiaľ zrealizované projekty v rámci tohto opatrenia, ako i iných opatrení
Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Bodovacie kritéria
P. č.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Kritérium

Body

Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV 2007 – 2013 schválená v danom
opatrení žiadna ŽoNFP
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci implementácie Integrovanej stratégie
rozvoja územia schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
Žiadateľ združuje nasledovný počet subjektov pôsobiacich v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu:
0-5
6-10
11-15
nad 15
Žiadateľ pôsobí na území nasledovného počtu obcí:
0-3
4-5
6-7
8-10
nad 10
Žiadateľ združuje ženy - podnikateľky
- podiel žien v najvyššom orgáne žiadateľa:
menej ako 25 %
25 % až 50 %
viac ako 50 %
Žiadateľ združuje mladých podnikateľov vo veku do 30 rokov
- podiel mladých ľudí do 30 rokov v najvyššom orgáne žiadateľa:
menej ako 25 %
25 % až 50 %
viac ako 50 %
Projekt zahŕňa marketingové aktivity, ktoré prinesú prospech aj pre
subjekty, ktoré nie sú členmi združenia (žiadateľa)

Postup pri rovnakom počte bodov

10
20

5
10
15
20
12
14
16
18
20
0
5
10
0
5
10
10

Pri rovnakom počte bodov je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia
projektu.

POŽADOVANÉ PRÍLOHY
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1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Povinné prílohy

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu – časť B.
Tabuľková časť projektu vo formáte Excel v tlačenej
a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť F).
Právny doklad, na základe ktorého boli subjekty združené
v zmysle platnej legislatívy, vrátane činnosti, ktorá je predmetom
realizácie projektu.
Potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je
platcom DPH, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia) – v prípade, ak žiadateľ nie je platcom DPH
a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok.
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má
žiadateľ záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované
v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ďalej len
„Príručka“)
Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa alebo potvrdenie
banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla
bankového účtu (fotokópia).
Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade,
ak žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
•
víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia);
•
doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
(fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname
podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
(v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname
podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);
•
záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu
víťaznej cenovej ponuky (fotokópia);
•
čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je
v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
•
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných
prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom
(fotokópia);
•
preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby
pre verejné obstarávanie (fotokópia) s výnimkou prípadov,
keď žiadateľ nie je povinný realizovať verejné obstarávanie
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (§ 102);
•
potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné
obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, že
verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo
uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb,
ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. s uvedením metódy verejného
obstarávania a citovaním§, podľa ktorého žiadateľovi
vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia) s výnimkou prípadov, keď žiadateľ nie
je povinný realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby (§ 102).
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doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie
tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo
poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný
postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8. V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je
rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR:
o tri kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov – pozri
Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2
Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb (originály alebo úradne osvedčené
fotokópie), z ktorých musí každá obsahovať:
o cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu
členeného podľa položiek;
o doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu,
(fotokópia);
o čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a
neprebieha voči nemu konkurzné konanie;
o záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu
víťaznej cenovej ponuky;
o zmluvu (prípadne zmluvu o budúcej zmluve) o dodávke
tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo
poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny
dodávky, (fotokópia).
9. V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je
nižšia ako 10 000 EUR:
kompletná cenová ponuka vybraného dodávateľa – pozri
Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2
Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia), ktorá musí obsahovať:
o cenovú ponuku potvrdenú vybraným dodávateľom;
o doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu,
(fotokópia);
o čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa,
že nie je
v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie;
o zmluvu (prípadne zmluvu o budúcej zmluve) o dodávke
tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo
poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny
dodávky, (fotokópia).
10. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov
a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím
služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný postupovať v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podpísal zmluvu s dodávateľom v čase od 1. januára 2006 do
dátumu určeného v prvej Výzve, pričom výdavky sú oprávnené
od 1. januára 2007, s výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia
smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kde výdavky sú
oprávnené až od dátumu podania Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku:
•

o
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•

•
•

Nepovinné prílohy

zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných
prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom
vrátane ceny dodávky alebo v prípade obstarania
prostredníctvom lízingu, lízingovú zmluvu s lízingovou
spoločnosťou (fotokópia);
rozpočet členený podľa položiek v prípade, ak nie je
súčasťou zmluvy (fotokópia);
doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu
v čase výberu a dodávky príslušného tovaru, stavebných prác
a/alebo služieb (fotokópia, v prípade výpisu z Obchodného
a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z
internetu ).

žiadne
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

1 x ročne, 4 roky (2007 – 2013)

Min. a max. doba realizácie projektov

Min: 6 mesiacov
Max: 18 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

313 Podpora
činností v oblasti
vidieckeho
cestovného
ruchu, časť B –
marketing
služieb
vidieckeho
cestovného ruchu
a rozvoja regiónu

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

počet
podporených
aktivít

0

4

celkový objem
investícií v €

0

100 000

0

+20 %

0

+10 %

Evidencia MAS 1 x ročne
Monitoring zrealizovaných aktivít po
skončení aktivity

ekonomický
rast

0

+20 %

Evidencia MAS 1 x ročne
Monitoring zrealizovaných aktivít po
skončení aktivity

tvorba
zamestnanosti

0

+10 %

Evidencia MAS 1 x ročne
Monitoring zrealizovaných aktivít po
skončení aktivity

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

prírastok
turistických
návštevníkov
hrubý
počet
vytvorených
pracovných
miest
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Spôsob overovania a získavania
údajov, frekvencia zberu
Evidencia MAS 1 x ročne
Monitoring zrealizovaných aktivít po
skončení aktivity
Evidencia MAS 1 x ročne
Monitoring zrealizovaných aktivít po
skončení aktivity
Evidencia MAS 1 x ročne
Monitoring zrealizovaných aktivít po
skončení aktivity
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Časť B: Opatrenia osi 4

Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením
udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

431 Chod miestnej akčnej skupiny

Všetky priority
Všetky ciele

•
•
•
•
•

Podporované činnosti

•
•
•
•
Definícia konečného prijímateľa
(oprávneného žiadateľa)

školenia manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za
realizáciu stratégie;
štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu
stratégie;
publicita a informovanie o dotknutej oblasti a stratégii;
prevádzková činnosť;
administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem
žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie
projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie,
kontrola realizácie projektov;
zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie
vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle
zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, ktorej bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny na
základe Rozhodnutia o schválení vydaného PPA.

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Názov zdroja financovania
Prevádzka
a administratívna činnosť
Budovanie zručností
a schopností MAS
Celkový rozpočet
opatrenia
% oprávnených výdavkov
spolu

Požadovaná výška finančného
príspevku z verejných zdrojov
PRV

Ostatné verejné zdroje
Iné verejné
zdroje

VÚC

% z oprávnených
výdavkov

333 868,00

0

0

80

83 467,00

0

0

20

417 335,00

0

0

X

X

X
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OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Maximálna výška oprávnených
výdavkov

Prevádzka a administratívna činnosť

333 868,00 EUR

Budovanie zručností a schopností MAS

83 467,00 EUR

Oprávnené výdavky

Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky spojené s
prevádzkou MAS, administratívou a budovaním zručností a schopností
MAS vo vzťahu k implementácií stratégie.
1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou činnosťou
MAS

-

-

-

-

-

-

personálne výdavky na manažéra MAS a účtovníka v rozsahu
maximálne 6 násobku minimálnej mzdy/mesačne. Táto suma
musí zahŕňať podľa formy pracovného pomeru (interný
zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného
charakteru
zabezpečené
dodávateľsky)
aj
odvody
zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať
žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku;
personálne výdavky na administratívneho pracovníka MAS
v rozsahu maximálne 4 násobku minimálnej mzdy/mesačne.
Táto suma musí zahŕňať podľa formy pracovného pomeru
(interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného
charakteru
zabezpečené
dodávateľsky)
aj
odvody
zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale nesmie zahŕňať
žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku;
výdavky súvisiace s výkonom funkcie (odmeny) členom
výberovej komisie MAS zahŕňajú personálne výdavky
v rozsahu maximálne 2 násobku minimálnej mzdy za
kalendárny rok (zúčtovanie k 31. 12. v roku). Táto suma musí
zahŕňať aj odvody zamestnávateľa a zamestnanca, dane, ale
nesmie zahŕňať žiadne prémie, ďalšie odmeny alebo podiely na
zisku (preukazuje sa prezenčnými listinami a pozvánkou na
zasadnutie Výberovej komisie MAS);
poštovné a telekomunikačné poplatky, zriadenie internetového
pripojenia, výdavky na vodu, plyn, elektrickú energiu, nájom
kancelárskych priestorov, kancelárske potreby ako papier,
toner, bežné kancelárske kopírovanie, písacie potreby a pod., sú
oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na
skutočných výdavkoch, týkajúcich sa chodu MAS a sú riadne
preukázateľné;
nákup PC, notebooka, mobilného telefónu, faxu, tlačiarne,
dataprojektoru a plátna, fotoaparátu, kopírovacieho stroja
a softwaru vrátane jeho aktualizácie a licencií v maximálnej
výške 5 % výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť
MAS, služby súvisiace so sreverom a opravou technických
zariadení;
nákup kancelárskeho nábytku v maximálnej výške 5 %
výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS;
výdavky spojené s vypracovaním stratégie (výdavok vznikol po
1. januári 2007) nie však staršie ako registráciou občianskeho
združenia registračným orgánom - Ministerstvom vnútra SR;
výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou internetovej
stránky;
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-

aktualizácia stratégie v maximálnej výške 6 638 EUR (štúdie,
analýzy, dotknutého územia, zber informácií pre monitoring
a hodnotenie). Aktualizácia stratégie sa vykonáva v súlade
s kapitolou 12. Vykonávanie zmien.
- vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
- výdavky na dopravu – cestovné náhrady;
- výdavky vynaložené v hotovosti v max. výške 265 EUR/
mesiac.
Cestovné náhrady pri iných právnych vzťahoch ako je zamestnanec
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, musia byť
dohodnuté v zmluve resp. dohode v súlade zo zákonom upravujúcim
poskytovanie cestovných náhrad nad rámec dohodnutej odmeny.
Iba tie výdavky súvisiace s tuzemskou a zahraničnou pracovnou cestou
sú oprávnenými výdavkami, ktoré upravuje zákon č. 283/2002 Z. z.
•

•

•

•

•

ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové vozidlo
iné ako motorové vozidlo zamestnávateľa, oprávneným
výdavkom je základná náhrada za každý 1 km jazdy (základná
náhrada) podľa platného opatrenia MPSVR SR a náhrada za
spotrebované pohonné látky (PHL), maximálne
200,EUR/mesiac/MAS,
ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestné motorové
vozidlo zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je náhrada za
spotrebované pohonné látky. Náhrada za spotrebované PHL
patrí zamestnancovi podľa cien PHL platných v čase použitia
cestného motorového vozidla, prepočítaných podľa spotreby
PHL uvedenej v technickom preukaze (TP) cestného
motorového vozidla, maximálne 200,-EUR/mesiac/MAS,
ak živnostník na cestovanie využije vlastné osobné motorové
vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky
do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej
náhrady za každý jeden km jazdy podľa Zákona č. 283/2002 Z.
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
výdavok stravného pre zamestnanca počas tuzemskej
a zahraničnej pracovnej cesty je oprávneným, ak je stanovený
podľa opatrenia MPSVR SR platného v čase konania
pracovnej cesty,
náhrada preukázaných cestovných výdavkov podľa
predložených originálov použitých cestovných dokladov
(lístok, miestenka, letenka).

2. výdavky súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS
v súlade s článkom 59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č.
1698/2005:

a)

publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii (tlač a
distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných
materiálov);

b) interné výdavky: vzdelávanie zamestnancov MAS, manažmentu
MAS (členovia výkonného orgánu) zodpovedných za realizáciu
stratégie a členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí
a zručností pri vykonávaní stratégie Preukazuje sa pri ŽoP
písomnou správou (zápisom) zo vzdelávacej aktivity:
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-

školenia, semináre, (vrátane účastníckych poplatkov);
cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov MAS,
manažment MAS a členov MAS (podľa zákona NR č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov), v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo
sídla MAS.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri
cestách zamestnancov MAS, manažmentu MAS a členov MAS
z miesta pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania
vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné výdavky sa
považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným
lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
-

⇒ Výdavky na stravu a ubytovanie
° výdavky na ubytovanie

nesmú

prekročiť

maximálne stanovenú čiastku
165 EUR/deň/osobu.

°

ak nie sú výdavky na stravné poskytované
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov, výdavky
na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú
čiastku 30 EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
°

pri použití súkromného automobilu: v zmysle
interných predpisov MAS;

° pri použití taxíka: skutočné výdavky;
pri použití motorového vozidla MAS na prepravu v zmysle zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
a opatrenia MPSVR o sumách základnej náhrady za používanie
motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na
základe technického preukazu motorového vozidla;
o akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej
aktivity musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré
súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
c) externé výdavky súvisiace so vzdelávacou aktivitou (školenia,
semináre,) zameranou na rozširovanie vedomostí a zručností pri
vykonávaní stratégie alebo propagačné podujatia o dotknutej oblasti
a o stratégii, ktoré sú organizované príslušnou MAS (honoráre
lektorom, prekladateľom, tlmočníkom, cestovné - vrátane hromadnej
prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej
aktivity, lektorov a tlmočníkov, prenájom učebného priestoru a
didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity).
personálne výdavky lektorom, prekladateľom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
honoráre lektorov.......................................165,- EUR/1 hod.
honoráre tlmočníkom ..................................66,- EUR/1 hod.
honoráre prekladateľom............................. 33,- EUR/1 str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky do zdravotných a sociálnych
poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne prémie, odmeny alebo podiely na
zisku.

40

Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

•

prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, podkladové
materiály,
prenájom
didaktickej
techniky,
propagácia vzdelávacej aktivity sú oprávnenými výdavkami
za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch,
týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné
(preukázanie spôsobu výpočtu pomernej časti, v prípade, ak
okrem činností realizovaných v rámci projektu uskutočňuje aj
inú činnosť). Preukazuje sa pri ŽoP písomnou správou
(zápisom) zo vzdelávacej aktivity a verejným oznámením
o konaní sa stretnutia;

•

cestovné, stravné a ubytovanie pre lektorov, tlmočníkov
a prekladateľov, cestovné, stravné pre účastníkov vzdelávacej
aktivity;

Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri
cestách lektorov, tlmočníkov a účastníkov vzdelávacej aktivity z miesta
bydliska na miesto konania vzdelávacej aktivity a späť. Za oprávnené
cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené
platným cestovným lístkom za leteckú dopravu, železničnú, autobusovú
dopravu a MHD.
⇒ Výdavky na stravu a ubytovanie
°

výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú
čiastku 99 EUR deň/osobu.

°

ak nie sú výdavky na stravné poskytované v zmysle zákona č.
283/2002 Z. z. cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov, výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne
stanovenú čiastku 30 EUR/deň/osobu.

⇒ Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
°

pri použití taxíka: skutočné výdavky;

°

pri použití súkromného automobilu: do výšky hodnoty 1
cestovného lístka

°

pri použití motorového vozidla MAS na prepravu v zmysle
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov a opatrenia MPSVR o sumách základnej
náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných
cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu
motorového vozidla;

°

akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacej aktivity alebo
propagačného podujatia musia byť zdôvodnené ako cesty, ktoré
súvisia so zabezpečením a realizáciou vzdelávacej aktivity.

Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely opatrenia 4.3
Chod Miestnej akčnej skupiny:
MAS musí preukázať spôsob výpočtu pomernej časti, v prípade ak
okrem činnosti súvisiacich s prístupom Leader - opatrenie 4.3 Chod
Miestnej akčnej skupiny uskutočňuje aj iné činnosti alebo aktivity,
ktoré sú financované z iných zdrojov. MAS si ako spôsob výpočtu
pomernej časti stanoví metodiku prepočtu založenú na jednotke, ktorú
si stanoví napr.: osoba, m2, vyťaženosť priestorov a pod.
Pri výpočte pomernej časti výdavkov musia byť dodržané nasledovné
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podmienky:

Neoprávnené výdavky

1. Výpočet pomernej časti výdavkov pre účely prístupu Leader opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny musí vychádzať zo
skutočne vynaložených výdavkov.
2. Preukázateľnosť výpočtu musí byť podložená účtovnými dokladmi
vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu výdavku.
3. Výpočet musí byť zrozumiteľný, čo sa zabezpečí legendou –
popisom postupov a preukázaním spôsobu výpočtu pomernej časti.
4. Výpočet pomernej časti výdavkov sa týka najmä: nájomného,
výdavkov súvisiacich so službami, energiami, vodou, plynom,
zariadeniami/vybavením, personálnymi výdavkami zamestnancov a
pod.
5. kancelárske potreby
– v prípade, ak MAS realizuje okrem prístupu Leader aj iné projekty,
činnosti alebo aktivity financované z iných zdrojov je povinná:
o nakupovať a využívať kancelárske potreby osobitne pre
účely prístupu Leader a iné aktivity;
o v prípade, že sa nakupujú kancelárske potreby pre účely
prístupu Leader spolu s kancelárskymi potrebami, ktoré súvisia
s realizáciu iných projektov, činností alebo aktivít musia byť
doložená faktúra samostatne pre nákup kancelárskych potrieb
pre účely prístupu Leader
- školenia a vzdelávania na úrovni stredných škôl a vyššie;
- výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007; (výdavky, dodacie
listy a preberacie protokoly pred 1. januárom 2007) a pred
udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny, a pred registráciou
občianskeho združenia registračným orgánom – Ministerstvom
vnútra SR v prípade vypracovania stratégie;
- nákup použitého DHM a DNM;
- nákup nákladných a osobných vozidiel;
- refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá
a dovozné prirážky, 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;
- poradenské a konzultačné služby;
- výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
- výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej vypracovanie
bolo preplatené v rámci opatrenia
- 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných
stratégií rozvoja územia (prepláca sa len aktualizácia v zmysle
podmienok Usmernenia, kapitoly 7. Opatrenie 4.3 Chod Miestnej
akčnej skupiny, časti Kritéria pre uznateľnosť výdavkov);
- technické prehliadky a servisné práce súvisiace s údržbou
motorového vozidla;
- poistné motorových vozidiel;
- bankové poplatky, úroky z úveru, finančné pokuty, súdne výdavky,
výdavky spojené so zriadením záložného práva
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA
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Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Chod Miestnej
akčnej skupiny

Ukazovateľ
názov a merná
jednotka

Počet
podporených
aktivít
Počet
účastníkov,
ktorý úspešne
ukončili
tréningovú
aktivitu

0

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
30

0

100

Východiskový
stav
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Spôsob overovania a získavania
údajov, frekvencia zberu
Záznamy kancelárie MAS, 1x ročne
Monitorovaním u prijímateľov
podpory, 2 x ročne, minimálne po
skončení projektu, záznamy
vzdelávacích podujatí
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Strategický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia

Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej
kvality životného prostredia a zatraktívnením územia.

Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia

Rozvoj spolupráce a partnerstva
Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo

Názov opatrenia PRV SR 2007
-2013

421 vykonávanie projektov spoluopráce

Podporované činnosti

-spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych
regiónoch;
-ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva;
-budovanie kapacít; výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri
rozvoji vidieka (napr.: spoločné publikácie, twinningové podujatia – výmenné
programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná
práca).

Definícia konečného prijímateľa
(oprávneného žiadateľa)

Miestna akčná skupina zastúpená občianskym združením v zmysle zákona SR
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej bol
udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny na základe Rozhodnutia o schválení
vydaného PPA.

Typ a počet projektov
spolupráce

Projekt národnej spolupráce

✘

/ počet: 1

Projekt nadnárodnej spolupráce

✘

/ počet: 3

A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Zameranie projektu spolupráce

1.

Vytvorenie tématickej cesty zameranej na ľudové
povery, rozprávky a tradície s partnerskou MAS
v SR. Výsledkom bude vytvorenie turistickej mapy
a brožúrky tématickej cesty.

Predpokladaný počet partnerov
projektu spolupráce

1.

1

Predpokladaný termín realizácie
projektu spolupráce

1.

September - December 2010

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Projekt

Ostatné
verejné zdroje
VÚC

Iné verejné
zdroje

a) Príprava projektov spolupráce

1.

2 000

0

0

b) Realizácia projektov
spolupráce

1.

70 000

0

0
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B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu, do ktorého budú
zapojení najmä podnikatelia v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu. Výsledkom bude publikácia
vytvorená v kooperácií viacerých inštitúcií a krajín.
Predpokladaní partneri: MAS vo Francúzsku a MAS
v Rakúsku.
Vytvorenie spoločnej cykloturistickej mapy a
spoločné cyklistické preteky s partnerskou MAS v
ČR
Konferencia pre poľnohospodárov a lesníkov
zameraná na výmenu skúseností a nové, inovatívne
poznatky a postupy v týchto oboroch. Predpokladaní
partneri: MAS v rámci krajín EÚ

1.

Zameranie projektu spolupráce
2.

3.

Predpokladaný počet partnerov
projektu spolupráce

Predpokladaný termín realizácie
projektu spolupráce

Názov zdroja financovania

a) Príprava projektov spolupráce

b) Realizácia projektov
spolupráce

1.

2

2.

1

3.

2

1.

Január - Máj 2012

2.

Január - September 2011

3.

Máj - Júl 2013
Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Projekt

Ostatné
verejné zdroje
Iné verejné
zdroje

VÚC

1.

5 000

0

0

2.

3 000

0

0

3.

5 000

0

0

1.

65 000

0

0

2.

57 000

0

0

3.

55 000

0

0

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Projekt

Ostatné
verejné zdroje
VÚC

Iné verejné
zdroje

Príprava projektov spolupráce

A1+B1

15 000

0

0

Realizácia projektov spolupráce

A1+B1

247 000

0

0

Celkový rozpočet opatrenia

A1+B1

262 000

0

0
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MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Vykonávanie
projektov

MAS:
Počet
projektov
budovania
kapacity MAS
MAS:
Počet
aktivít v rámci
budovania
kapacity MAS
PRV:
Počet
podporovaných
projektov
spolupráce
PRV:
Počet
spolupracujúcic
h MAS
MAS:
Počet
projektov
medziúzemnej/
transnárodnej
spolupráce
PRV:
Hrubý
počet
vytvorených
pracovných
miest
MAS:
Počet
TBO

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Spôsob overovania a získavania
údajov, frekvencia zberu

0

3

Miestna akčná skupina a jej záznamy,
1x ročne

0

5

Miestna akčná skupina a jej záznamy,
1x ročne

0

4

Záznamy kancelárie MAS, 1x ročne

1

6

Záznamy kancelárie MAS, 1x ročne

0

3

Záznamy MAS a obecných úradov,
uznesenia, 1x ročne

0

15

Na konci implementácie projektu zo
záznamov MAS

66 209

67 000

Na konci implementácie projektu zo
záznamov MAS
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PRÍLOHA Č.

4

FINANČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍ FINANCOVANÝCH Z

A/

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA

PRV 2007-2013

4.1. IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA (v EUR)
Intenzita pomoci
Opatrenie PRV

Ostatné verejné zdroje

Požadovaná výška
finančného príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Výška financovania z
vlastných zdrojov

400 000

0

0

0

1 628 680

0

0

0

58 000

0

0

0

100 000

0

0

0

321 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
322 Obnova a rozvoj dedín -cyklotrasy
331 Odborné vzdelávanie a informovanie
313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.1 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

Iné verejné
zdroje

VÚC

EUR

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

2 086 680

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Ostatné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia

2 086 680
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B/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA

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

Typ projektu spolupráce

Projekty národnej spolupráce

Projekty nadnárodnej spolupráce

Iné verejné
zdroje

VÚC

2 000

0

0

Realizácia projektov národnej spolupráce

70 000

0

0

Príprava projektov nadnárodnej spolupráce

13 000

0

0

Realizácia projektov nadnárodnej spolupráce

177 000

0

0

Príprava projektov národnej spolupráce

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE
Celková požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV
Ostatné verejné zdroje

Ostatné
verejné zdroje

EUR
262 000

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

Celkový rozpočet opatrenia

262 000
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C/ FINANČNÝ PLÁN OPATRENIA

4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

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

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov
PRV

Prevádzka a administratívna činnosť
Budovanie zručností a schopností MAS

0

0

80

83 467,00

0

0

20

417 335

0

0

X

X

X

CELKOVÝ ROZPOČET OPATRENIA 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

X

100

EUR

417 335

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

Iné verejné
zdroje

VÚC

333 868,00

Rozpočet opatrenia
% oprávnených výdavkov spolu

%
z oprávnených
výdavkov

Ostatné verejné zdroje

VÚC

0

Iné verejné zdroje

0

417 335

Celkový rozpočet opatrenia
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PRÍLOHA Č.

5

PERSONÁLNA MATICA
NAJVYŠŠÍ ORGÁN

Názov

NAJVYŠŠÍ
ORGÁN

P. č.

Valné zhromaždenie

Subjekty zastupujúce verejný
sektor (v %)
Subjekty zastupujúce súkromný
sektor vrátane občianskeho
sektora (v %)
Celkový počet členov výkonného
orgánu
Názov subjektu/
Meno, priezvisko a titul

50
50
88
FO/PO

Sídlo/adresa

Mestský úrad Púchov
Štefánikova 821/21
020 01 Púchov

1.

Mesto Púchov

PO

2.

Obec Beluša

PO

3.

Obec Bodiná

PO

4.

Obec Brvnište

PO

5.

Obec Čelkova Lehota

PO

6.

Obec Dohňany

PO

IČO

Obecný úrad Beluša
Farská 1045/6
018 61 Beluša
Obec.úrad Bodiná 102
018 15 Prečín
Obecný úrad Brvnište
390
018 12 Stupné
Obecný úrad
Čelkova Lehota 23
018 16 Domaniža
Obecný úrad Dohňany
68
020 51 Dohňany

50

Sektor
V/S

Zástupca subjektu pre
verejno-súkromné
partnerstvo (MAS)

Zodpovednosť a úlohy v
orgáne

člen,
člen pracovnej skupiny,
Mgr. Marián Michalec
člen Predsedníctva,
Predseda
člen,
Vladimír Vadrna
člen pracovnej skupiny

00317748

V

00317063

V

00692522

V

František Boško

00317101

V

Mgr. Ján Fusko

00692409

V

Mgr. Juraj Čelko

00317136

V

Ing. Milan Panáček

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny,
člen Predsedníctva
člen,
člen pracovnej skupiny,
člen Dozornej rady
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7.

8.

Obec Dolná Breznica

Obec Dolné Kočkovce

PO

PO

9.

Obec Dolná Mariková

PO

10.

Obec Dolný Lieskov

PO

11.

Obec Domaniža

PO

12.

Obec Ďurďové

PO

13.

Obec Hatné

PO

14.

Obec Horná Breznica

PO

15.

Obec Horná Mariková

PO

Obecný úrad
Dolná Breznica 62
020 61 Led. Rovne
Obecný úrad D.
Kočkovce
Š. Moyzesa 256
020 01 Púchov
Obecný úrad
Dolná Mariková 150
018 02 Dolná
Mariková
Obecný úrad
Dolný Lieskov 10
018 21 Dolný Lieskov
Obecný úrad
Domaniža 426
018 16 Domaniža
Obecný úrad Ďurďové
27
018 22 Pružina
Obecný úrad
Hatné 46
018 02 Dolná
Mariková
Obecný úrad
Horná Breznica 78
020 61 Led. Rovne
OÚ H. Mariková
Modlatín 350
018 03 H.Mariková

51

00317144

00692328

V

V

Emil Drahuta

Bc. Peter Regina

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny

00317152

V

Ing. Peter Šujak

00317179

V

Ing. Jozef Kardoš

člen,
člen pracovnej skupiny

00317195

V

Jozef Galko

člen,
člen pracovnej skupiny

00692492

V

Pavol Janík

člen,
člen pracovnej skupiny

00692484

V

Mgr. Iveta Žilovcová

člen,
vedúca pracovnej skupiny

00692352

V

Jozef Karas

člen,
člen pracovnej skupiny

00317276

V

Ing. Pavol Pacek

člen,
člen pracovnej skupiny
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16.

Obec Horný Lieskov

PO

Obecný úrad
Horný Lieskov 155
018 21 Dolný Lieskov
Obecný úrad
Horovce 94
020 62 Horovce

17.

Obec Horovce

PO

18.

Obec Jasenica

PO

19.

Obec Klieština

PO

20.

21.

22.

23.

Obec Kostolec

Obec Kvašov

Obec Lazy pod Makytou

Obec Lednica

PO

Obecný úrad
Jasenica 130
018 17 Jasenica
Obecný úrad
Klieština 45
018 02
Dolná Mariková
Obecný úrad
Kostolec 42
017 05
Považská Teplá

PO

Obecný úrad
Kvašov 174
020 62 Horovce

PO

Obecný úrad
Lazy pod Makytou
157
020 55 Lazy pod
Makytou

PO

Obecný úrad
Lednica 232
020 63 Lednica

00623695

V

Vladimír Ondreička

00317306

V

František Veliký

00317349

V

Ing. Táňa Kňažková

00692476

V

Gašpar Bačík

00317381

00692387

V

V

Rudolf Marejka

Boris Ondráško

člen,
člen pracovnej skupiny

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
vedúca pracovnej skupiny,
členka Predsedníctva
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
vedúci pracovnej skupiny

člen,
člen pracovnej skupiny
00317446

00317454

52

V

V

Ing. Miroslav Žbánek

Milan Barka

člen,
člen pracovnej skupiny
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24.

Obec Lednické Rovne

PO

25.

Obec Lúky

PO

26.

Obec Lysá pod Makytou

PO

27.

Obec Mestečko

PO

28.

Obec Mojtín

PO

29.

Obec Papradno

PO

30.

Obec Plevník-Drienové

PO

31.

Obec Počarová

PO

32.

Obec Podskalie

PO

33.

Obec Prečín

PO

Obecný úrad
Lednické Rovne
Nám. slobody 32
020 61 Lednické
Rovne
Obec. úrad Lúky 105
020 53 Lúky
Obecný úrad
Lysá p. Makytou 1
020 54 Lysá pod
Makytou
Obecný úrad
Mestečko 118
020 52 Mestečko
Obecný úrad Mojtín
242
020 72 Mojtín
Obecný úrad
Papradno 315
018 13 Papradno
Obecný úrad
Plevník-Drienové 255
018 26 PlevníkDrienové
Obecný úrad
Počarová 23
018 15 Prečín
Obecný úrad
Podskalie 62
018 22 Pružina
Obecný úrad Prečín
304
018 15 Prečín

53

člen,
člen pracovnej skupiny,
člen Predsedníctva

00317462

V

Ing. Ľuboš Savara

00317489

V

Ing. Anton Hrebík

00317471

V

Ing. Pavol Gábik

00317519

V

00317543

V

František Staňo

člen,
vedúci pracovnej skupiny

00317549

V

Štefan Hatajčík

člen,
člen pracovnej skupiny

00317608

V

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny

člen,
Ing. Miroslav Hajský člen pracovnej skupiny

Ing. Jozef Štens

člen,
vedúci pracovnej skupiny,
člen Dozornej rady

30233623

V

Miroslav Istenák

člen,
člen pracovnej skupiny

00628476

V

Anton Mitaš

člen,
člen pracovnej skupiny

Anton Lagíň

člen,
člen pracovnej skupiny

00317691

V
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34.

Obec Pružina

PO

35.

Obec Slopná

PO

36.

Obec Streženice

PO

37.

Obec Stupné

PO

38.

Obec Sverepec

PO

39.

Obec Udiča

PO

40.

Obec Visolaje

PO

41.

Obec Vydrná

PO

42.

Obec Záriečie

PO

43.

Obec Záskalie

PO

44.

Obec Zubák

PO

Obecný úrad Pružina
415
018 22 Pružina
Obecný úrad Slopná
159
018 21 Dolný Lieskov
Obecný úrad
Streženice
Školská 152
020 01 Streženice
Obecný úrad Stupné
216
018 12 Stupné
Obecný úrad Sverepec
215
017 01 P. Bystrica
Obecný úrad Udiča
302
018 01 Udiča
Obecný úrad Visolaje
40
018 61 Beluša
Obecný úrad Vydrná
51
020 53 Lúky
Obecný úrad Záriečie
190
020 52 Mestečko
Obec.úrad Záskalie 33
017 05 Pov. Teplá
Obecný úrad
Zubák 164
020 64 Zubák

54

00317730

V

Michal Ušiak

člen,
člen pracovnej skupiny

00692361

V

Ing. Štefan Hrenák

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny

00692336

V

Jozef Kováčik

00591611

V

Peter Splavec

člen,
člen pracovnej skupiny

00692263

V

Jaroslav Biel

člen,
člen pracovnej skupiny

00317853

V

Jozef Slámka

člen,
člen pracovnej skupiny

00317888

V

Ľubica Pazderová

člen,
člen pracovnej skupiny

00692379

V

Milan Gášek

00317962

V

Ing. Jozef Kollár

00317934

V

Štefan Šaradin

00317977

V

Miroslav Bednár

člen,
vedúci pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
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45.

Ing. Jozefa Bajzíková

FO

Stupné 197

25.1.1962

S

Ing. Jozefa Bajzíková

46.

Mária Šlapková

FO

Farma Jasenica
018 17 Jasenica

31091326

S

Mária Šlapková

47.

Mária Zálešáková

F

48.

Mgr. Marika Hajdúchová

FO

49.

Anton Janáček

FO

50.

SHR Anna Beníková

FO

51.

Ovisfarma, s.r.o.

PO

52.

M+M Relax

PO

53.

Pavol Žbodák

FO

54.

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Dolná Mariková

PO

55.

Helena Karlíková

FO

56.

Poľnohospodárske družstvo
Mestečko

PO

57.

Ján Chovanec

58.

Peter Kollár

Horná Mariková 484
018 03 Horná
Mariková
Hatné 135
018 02 Dolná
Mariková
Jasenica 216
018 17 Jasenica
Papradno 308
018 13 Papradno
Ovisfarma Udiča
018 01 Udiča
Hotel Riviera
018 01 Udiča
Jasenica
018 17 Jasenica
Dolná Mariková 463
018 02 Dolná
Mariková
Stupné 26
018 12 Stupné

32892373

S

Mária Zálešáková

20.3.1981

S

Mgr. Marika
Hajdúchová

40709612

S

Anton Janáček

31093396

S

Anna Beníková

36313131

S

Eduard Janíček

35896566

S

Milan Hromada

14264455

S

Pavol Žbodák

31924441

S

Dušan Monček

32887302

S

Helena Karlíková

Mestečko 1
020 52 Mestečko

00200123

S

Ing. Martin Štrbáň

FO

Záriečie 230
020 52 Mestečko

33482233

S

Ján Chovanec

FO

Záriečie 48
020 52 Mestečko

41622749

S

Peter Kollár

55

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny,
člen Predsedníctva
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny,
člen Predsedníctva
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
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člen,
Ing. Soňa Muráriková člen pracovnej skupiny,
člen Predsedníctva
člen,
Radovan Baška
člen pracovnej skupiny
člen,
Ivan Kováčik
člen pracovnej skupiny,
člen Predsedníctva
člen,
Milan Gášek
člen pracovnej skupiny
člen,
Sylvia Šuhajdová
člen pracovnej skupiny
člen,
Ing. Peter Vavrík
člen pracovnej skupiny
člen,
Pavel Hlúbik
člen pracovnej skupiny

59.

Ski Čertov Javorníky

PO

Ulica 1. mája 876/18
020 01 Púchov

36343315

S

60.

Športový klub Dohňany

PO

Dohňany 68
020 51 Dohňany

42023289

S

61.

CK MTB Dohňany

PO

Dohňany 409
020 51 Dohňany

36129437

S

62.

Milan Gášek

FO

17903572

S

63.

Sylvia Šuhajdová

FO

37485571

S

64.

Ing. Peter Vavrík

FO

17.4.1968

S

65.

HPPM

PO

36818101

S

66.

Agrotip, s.r.o.

PO

Janka Kráľa 1697
018 61 Beluša

31583636

S

Ing. Tibor Prekop

67.

Eva Gabrišová

FO

Mojtín 376
020 72 Mojtín

34658556

S

Eva Gabrišová

68.

Anna Staňová

FO

Mojtín 365
020 72 Mojtín

43456545

S

Anna Staňová

69.

Agrodolina, s.r.o.

PO

Horná Breznica 197
020 61 Led. Rovne

36004693

S

Ing. Anna Fraštíková

70.

Ledrov, s.r.o.

PO

31635041

S

Ing. Dušan Šudík

71.

Miloš Mokrička

FO

33487944

S

Miloš Mokrička

72.

Dobrovoľný hasičský zbor
Kvašov

PO

00177474

S

Roman Gereg

Vydrná 44
020 53 Lúky
Vydrná 44
020 53 Lúky
Visolaje 74
018 61 Visolaje
Školská 122
020 01 Dolné
Kočkovce

Schreiberova 369
020 61 Led. Rovne
Lednica 202
020 63 Lednica
Kvašov
020 62 Horovce

56

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny,
člen Dozornej rady
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
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73.

Galvanika, s.r.o.

PO

74.

Urbárska obec Horovce

PO

75.

Poľovnícke združenie Hladký
vrch Zubák

PO

76.

Viera Gardianová

FO

77.

Peter Hriňák

FO

78.

Ladislav Košút

FO

79.

Pavol Križan - Agroslužby

FO

80.

Ekofarm, s.r.o.

PO

81.

Jozef Kamas - SHR

FO

82.

Hudobno-folklórny klub
Spievanka

PO

Dolná Breznica 137
020 61 Lednické
Rovne
Horovce 60
020 62 Horovce
Zubák
020 64 Zubák
Bodiná 24
018 15 Prečín
Čelkova Lehota 48
018 16 Domaniža
Horný Lieskov 172
018 21 Dolný Lieskov
Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
Podskalie 61
018 22 Pružina
Ďurďové 69
018 22 Pružina
Plevník-Drienové 255
018 26 PlevníkDrienové

36005011

S

Jozef Kozáček

člen,
člen pracovnej skupiny

00628247

S

Vladimír Cíbik

člen,
člen pracovnej skupiny

31117392

S

JUDr. Ľubor Chutko

S

Viera Gardianová

S

Peter Hriňák

S

Ladislav Košút

32883056

S

Pavol Križan

36314021

S

Bc. Pavol Jakubek

37921011

S

Jozef Kamas

37915665

S

Mgr. Božena Zigová

37281993

83.

Oľga Apoleníková

FO

Pružina 391
018 22 Pružina

30182891

S

Oľga Apoleníková

84.

Ing. Martina Bednárová

FO

Plevník-Drienové 191
018 26 PlevníkDrienové

21.4.1983

S

Ing. Martina
Bednárová

85.

Peter Galovič

FO

Hatné 152,
018 02 D. Mariková

S

Peter Galovič

57

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny,
člen Predsedníctva,
Podpredsedníčka
člen,
člen pracovnej skupiny,
manažérka
člen,
člen pracovnej skupiny
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86.

OZ Pre mládež

PO

Novonosická 815,
020 01 Púchov

36131211

S

Mgr. Karol Drobný

87.

OZ Naša Beluša

PO

Slatinská 1710, Beluša

42143101

S

Michal Martinák

88.

ASSA, spol s r.o.

PO

J. Kráľa 1269/44,
020 01 Púchov

31601634

S

Ľubor Šeba

58

člen,
člen pracovnej skupiny
člen,
člen pracovnej skupiny
člen
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VÝKONNÝ ORGÁN

Názov

VÝKONNÝ
ORGÁN

Predsedníctvo

Subjekty zastupujúce verejný
sektor (v %)
Subjekty zastupujúce súkromný
sektor vrátane občianskeho
sektora (v %)
Celkový počet členov výkonného
orgánu

44,4%
55,6 %
9

P. č.

Meno, priezvisko a titul

FO/PO

1.

Mgr. Marián Michalec

PO

2.

Oľga Apoleníková

FO

3.

Mgr. Juraj Čelko

PO

4.

Ivan Kováčik

PO

5.

Ing. Táňa Kňažková

PO

6.

Anna Beníková

PO

7.

Ing. Ľuboš Savara

PO

8.

Ing. Martin Štrbáň

PO

9

Mária Zálešáková

FO

Sídlo/adresa

Sektor
V/S

Názov subjektu

Oblasť pôsobenia

00317748

V

Mesto Púchov

verejná

30182891

S

Oľga Apoleníková

ekonomická,
poľnohospodárstvo

00692409

V

Obec Čelkova Lehota

verejná

36129437

S

CK MTB Dohňany

neziskový sektor, šport,
práca s mladými ľuďmi

00317349

V

Obec Jasenica

verejná

36343315

S

Ski Čertov Javorníky

ekonomická, cestovný ruch,
poľnohospodárstvo

00317462

V

Obec Lednické Rovne

verejná

00200123

S

Poľnohospodárske
družstvo Mestečko

ekonomická,
poľnohospodárstvo

S

Mária Zálešáková

ekonomická,
cestovný ruch

IČO

Mestský úrad Púchov
Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
Pružina 391
018 22 Pružina
OÚ Čelk. Lehota 23
018 16 Domaniža
Dohňany 409
020 51 Dohňany
OÚ Jasenica 130
018 17 Jasenica
Ulica 1. mája 876/18
020 01 Púchov
OÚ Led. Rovne
Nám. slobody 32
020 61 Led.Rovne
Mestečko 1
020 52 Mestečko
Horná Mariková 484
018 03 Horná
Mariková

59

32892373
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NÁZOV VEREJNO

– SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS): NAŠE POVAŽIE

KANCELÁRIA MAS:

Celkový počet členov kancelárie MAS: 1
Pracovná pozícia

manažér MAS

administratívny pracovník
účtovník

Vzdelanie, prax a skúsenosti

Pracovná náplň a zodpovednosť

Vysokoškolské vzdelanie v oblasti regionálneho rozvoja, prax na
pozícií referenta pre štrukturálne fondy na Spoločnej obecnej
úradovni Jasenica, osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu
Príprava facilitátorov a manažérov pre implementáciu prístupu
LEADER, štátna skúška z anglického jazyka, certifikát o
úspešnom absolvovaní kurzu projektových manažérov
v súčasnosti neobsadená pozícia
v súčasnosti zabezpečované na základe zmluvy o dielo s
externým podnikateľským subjektom

60

plný úväzok
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PRÍLOHA Č. 7
SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY

Najvyšší orgán
Valné zhromaždenie

Výkonný orgán
Predsedníctvo

Výberová komisia

Štatutárny
zástupca
Predseda/
Podpredseda

Kancelária
MAS

Monitorovací
výbor

Pracovné skupiny
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Zamestnanci MAS:
manažér
účtovník
admin. pracovník
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PRÍLOHA Č. 8
ZOZNAM PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

1. Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Adresa: Ul. 1. mája 1455, 020 01 Púchov
Zástupca: Ing. František Hromadík
Web: www.rrapu.sk
Kontakt: 0918 750 910
hromadik@rrapu.sk

2. Místní akční skupina Hornolidečska. o.s.
Adresa: Lidečko 467, 756 15, Česká republika
Zástupca: Ing. Vojtěch Ryza
Web: www.mashornolidecska.cz
Kontakt: +420 571 447 945
mail@mashornolidecska.cz
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