5.2 Akčný plán
Časť A.) Akčný plán pre základnú alokáciu MAS
Tabuľka č. 4.A: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí
v prípade opatrení z PRV, priradí sa
kód opatrenia/podopatrenia v zmysle
nariadenia (EÚ) č. 808/2014)
Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Prenos znalostí a informačné akcie
Kód opatrenia 1/ kód podopatrenia 1.2

Zdôvodnenie výberu

Opatrenie bolo vybrané z dôvodu nedostatočnej informovanosti
poľnohospodárov, lesníkov, mikro a malých podnikov vo vidieckych
oblastiach a združení pôsobiacich v sektore pôdohospodárstva na
území MAS HORNOHRAD. Na území sa len vo veľmi malej miere
aplikuje ekologické poľnohospodárstvo. Povedomie a úroveň
informovanosti a znalostí súvisiacich s možnosťami využitia
obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve, so znečisťovaním
životného prostredia, s hospodárením s vodou sú na území MAS
HORNOHRAD na nedostatočnej úrovni.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Oprávnené činnosti opatrenia:
krátkodobé informačné aktivity pre pôdohospodárov a
prijímateľov pomoci v rámci rozvoja vidieka, zamerané na
poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností pre pracujúcich v
pôdohospodárstve najmä v oblastiach: informácie o cieľoch
spoločnej poľnohospodárskej politiky a nastavenia systému,
dodržiavania jeho podmienok, ďalej v oblastiach: Crosscompliance, biodiverzity, klimatických zmien, priaznivých vplyvov
na životné prostredie, ekologickom poľnohospodárstve,
informovaní o eko-friendly poľnohospodárskych postupoch, o
ochrane podzemných vôd ako aj o uskladňovaní hnojív a
zaobchádzaní s nimi; o udržateľnej a efektívnej
poľnohospodárskej a lesníckej výrobe ako aj o zapájaní sa do
krátkych potravinárskych/dodávateľských reťazcov, o bezpečnosti
potravín a o manipulácii s nimi ako aj o množstve ďalších
podstatných tém spojených výlučne so spomenutými prioritami a
fokusovými oblasťami napĺňajúcimi cieľ tohto opatrenia, ktorým
je prehlbovanie vedomostí. Tieto krátkodobé informačné akcie sa
môžu dopĺňať o formy propagácie šírenia tlačou a ostatnými
médiami. Prenos a spracovanie informácií môže byť vykonané
rôznymi spôsobmi, napr. prostredníctvom konferencie, výstavy,
vzdelávacej relácie, informačného podujatia (napr. na tému
znižovania znečistenia životného prostredia), eventu,
propagačného a informačného TV spotu (napr. na tému eko-

Rozsah a oprávnené činnosti

1A) Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne
vo vidieckych oblastiach
Cieľom opatrenia je zvýšiť mieru informovanosti v oblasti
poľnohospodárstva, lesníctva a vidieckych MSP týkajúcich sa
ekologických prístupov, postupov prospešných pre životné
prostredie a klimatické zmeny.

Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 1

Oprávnené výdavky2

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

friendly postupov v poľnohospodárstve či efektívneho
hospodárenia s vodou), súťaže (napr. o najlepšiu informačnú
akciu na tému NATURA 2000, ktorého víťaz bude potom môcť
prezentovať svoj výstup formou TV spotu) či propagácie (šírenie
informácii a publicita).
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013).
Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ odborného
vzdelávania alebo iného prenosu znalostí a informačných akcií
pre konečných prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov),
ktorými sú aktívni ako i začínajúci poľnohospodári,
obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov
poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom
vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020,
t.j. 100%
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) –
1. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu
a realizáciu aktivít vrátane odmien a odvodov do
zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
2. prenájom priestorov a potrebnej techniky
3. materiálno-technické náklady zahrňujúce vydávanie
odborných publikácií v tlačenej a elektronickej forme,
náklady na propagáciu formou informačných
a propagačných materiálov i náklady na služby
v súvislosti s aktivitou
4. ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie účastníkov,
zamestnancov prijímateľa finančnej pomoci a osôb
mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na
vzdelávacej aktivite hradené formou faktúr na základe
prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp.
dopravné náklady, ak sú súčasťou projektu
5. investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej
aktivity
6. vecné ceny do súťaže
7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej
aktiviiity vrátane nákladov na získanie zručností nepriame výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením
podporných aktivít projektu a taktiež náklady konečného
prijímateľa finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom
(okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci priamych
oprávnených výdavkov v rámci projektu ) napr. nákup
tlačív platby za telefón atď.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) –
minimálna výška: 5.000 EUR ,
maximálna výška príspevku 60.000 EUR

Finančný plán
Spolu

1
2

EÚ

ŠR

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

V
Z

Iné

menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií3

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

0

136.500

45.500

0

0

0

0

0

0

0
0
136.500
45.500
v súlade s PRV, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku PRV 2014 – 2020
Charakteristika podopatrení ( v členení : všeobecný opis
podopatrenia, príspevok k fokusovej oblasti, typ podpory, súvislosť
s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ, oprávnené výdavky,
neoprávnené výdavky, výška a miera podpory, iné), Systémom
riadenia CLLD na programové obdobie 2014-2020
-

182.000

Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

1.2

Celkové verejné
výdavky v EUR
na informačné
a demonštračné
aktivity
Počet
účastníkov
informačných
aktivít
a demonštračný
ch činností

EUR

0

1.2

Indikatívny harmonogram výziev

182.000

1.
2.

Celková
cieľová
hodnota
182.000

účastní
k

0

40

výzva: 10/2018
výzva: 11/2019

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

Ciele opatrenia

3

Investície do hmotného majetku – podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov
4/ kód podopatrenia 4.1

2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych
podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie
poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na
trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.
Cieľom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti
poľnohospodárskych podnikov prioritne zavádzaním nových
technológií, zvýšením možností pozberovej úpravy a uskladnenia

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

produktov zdôvodnenie výberu.
Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti

Opatrenie bolo vybrané z dôvodu potreby modernizácie a rozvoja
existujúcich poľnohospodárskych podnikov s cieľom zvýšiť
konkurencieschopnosť pri súčasnom zabezpečení environmentálne
prijateľnejšej poľnohospodárskej výroby.
Oprávnené činnosti sú v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č.
1305/2013).
Oprávnené činnosti:
• investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej
výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do
geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane
investícií do obstarania technického a technologického
vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby
vrátane strojov a náradia
• investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s
energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max.
tepelným výkonom do 2 MWt
• investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou
investícií do existujúcich a nových závlahových systémov
(infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich
výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho
nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením
ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
• investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v
súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a
priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s
cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy
a ochrany pred jej degradáciou
• investície do zlepšenia odbytu
• investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane
technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom
kvality produkcie
• investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a
iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej
pôde
• investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého
primárne zo živočíšnej výroby
• Investície do reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby v
podniku s cieľom
zvýšenia produktivity alebo
zamestnanosti.
• Investície do diverzifikácie poľnohospodárskej výroby
smerom k výrobe produktov, ktoré prinášajú vyššiu pridanú
hodnotu.
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s
energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max.
tepelným výkonom do 2 MWt v súvislosti s
reštrukturalizáciou výroby v podniku alebo diverzifikáciou
výroby.

Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 4

Oprávnené výdavky5

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 – str. 4647 Prílohy č. 1k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku PRV 2014 – 2020 Charakteristika podopatrení (
v členení : všeobecný opis podopatrenia, príspevok k fokusovej
oblasti, typ podpory, súvislosť s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ,
oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky, výška a miera podpory,
iné)
Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
• 50 %
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
• o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov;
•
o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;
• o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií;
• o 20 % v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP;
• o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými
opatreniami.
Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% z
celkových oprávnených výdavkov.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu
a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností
nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s
opisom činností
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku
(nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a
nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a
ochranných známok);
3. investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z
druhej ruky vrátane jeho lízingu, ale len v prípade, že
žiadateľom o NFP je mladý farmár z Opatrenia 6.1 a v čase
podania žiadosti vek majetku neprevýši 3 roky;
4. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 (v
zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.).
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013);
minimálna výška príspevku 3.000 EUR
maximálna výška príspevku: 100.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región

4
5

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

427.273

176.250

58.750

192.273

0

0

0

0

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

iné
0

0

Spolu

Princípy pre stanovenie výberových
a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií6

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

0
427.273 176.250 58.750
192.273
v súlade s PRV, Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku PRV 2014 – 2020 Charakteristika podopatrení (
v členení : všeobecný opis podopatrenia, príspevok k fokusovej
oblasti, typ podpory, súvislosť s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ,
oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky, výška a miera podpory,
iné), Systémom riadenia CLLD na programové obdobie 2014-2020
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

4.1

Celkové verejné
výdavky v EUR
Počet podnikov,
ktoré získali
podporu na
investície do
poľnohospodár
skych podnikov

EUR

0

4.1

Indikatívny harmonogram výziev

Celková
cieľová
hodnota
235.000

podnik

0
6

05/2018
10/2019

Tabuľka č. 4.C: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

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

Prioritne 3A
Sekundárne 6A

Ciele opatrenia

Samostatne hospodáriaci roľníci, ako aj ďalšie poľnohospodárske
podniky na území MAS HORNOHRAD sa vyznačujú nízkou
pridanou hodnotou. Cieľom opatrenia je nárast pridanej hodnoty
poľnohospodárskych podnikov a podpora predaja domácej
produkcie na území MAS HORNHRAD.

Zdôvodnenie výberu

Opatrenie bolo vybrané z dôvodu potreby nárastu pridanej
hodnoty poľnohospodárskych podnikov a podpory predaja
domácej produkcie na území MAS HORNOHRAD nakoľko
samostatne hospodáriaci roľníci, ako aj ďalšie poľnohospodárske
podniky na území MAS HORNOHRAD sa vyznačujú nízkou
pridanou hodnotou.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Oprávnené činnosti:

Rozsah a oprávnené činnosti

6

Investície do hmotného majetku – Podpora na investície pre
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych
podnikov
4/kód podopatrenia 4.2

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

- výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a
modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním,
uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a
potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových
materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
- obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov,
prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít,
vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci
procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a
/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,
vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným
zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa
osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie
(EÚ) č. 1308/2013);
- stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo
modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie,
úprava, triedenie a balenie;
- nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných
nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a
návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov)
špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t),
manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp.
uvádzaním na trh
- zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo
kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti
s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania
výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej
výrobnej praxe;
- stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie
využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a
čistiarne odpadových vôd;
- investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z
poľnohospodárskych produktov
- investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových
predajníi;
- investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov
(hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 7

7

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania
produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej
výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu
činností
- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej
produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť
predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje
príloha I ZFEÚ.
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 –
2020Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného

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

finančného príspevku PRV 2014 – 2020 Charakteristika
podopatrení ( v členení : všeobecný opis podopatrenia, príspevok
k fokusovej oblasti, typ podpory, súvislosť s inou legislatívou,
oprávnený žiadateľ, oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky,
výška a miera podpory, iné)
1. výstup v rámci prílohy I. ZFEÚ
Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
pre mikro, malý a stredný podnik:
• 50%
pre veľký podnik, výška oprávnených výdavkov:
• 35%
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvýši o 20%:
• v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP;
• v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami.
Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% z
celkových oprávnených výdavkov.

Oprávnené výdavky8

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

2. výstup mimo prílohy I. ZFEÚ
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a
malé podniky:
• 55%
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné
podniky:
• 45%
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké
podniky:
• 35%
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane
lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností
nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s
opisom činností;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku
(nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a
nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských
práv a ochranných známok v spojitosti so spracovaním
poľnohospodárskych produktov);
3. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3
(v zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.)
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
minimálna výška príspevku: 3.000 EUR
maximálna výška príspevku: 70.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
8

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

136.364

56.250

18.750

61.364

0

0

0

0

iné
0

0

región
Spolu
Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií9

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

136.363 56.250 18.750
61.364
v súlade s PRV , str. 49-50 Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku PRV 2014 –
2020Charakteristika podopatrení ( v členení : všeobecný opis
podopatrenia, príspevok k fokusovej oblasti, typ podpory, súvislosť
s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ, oprávnené výdavky,
neoprávnené výdavky, výška a miera podpory, iné), Systémom
riadenia CLLD na programové obdobie 2014-2020
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

4.2

Celkové verejné
výdavky v EUR
Celkové
investície v
EUR
Počet operácií,
ktoré získali
podporu na
investície

EUR

0

EUR

0

4.2

4.2

Indikatívny harmonogram výziev

0

Celková
cieľová
hodnota
75.000
136.364

operáci
a

0

2

06/2018

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

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti

9

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - - podpora
investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
6/kód podopatrenia 6.4

6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj
vytvárania pracovných miest
Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a rozvoj
služieb pre deti a seniorov na území MAS HORNOHRAD.
Opatrenie bolo vybrané z dôvodu, že územie MAS HORNOHRAD má len vo
veľmi nízkej miere rozvinutý vidiecky cestovný ruch aj napriek jeho veľkého
potenciálu. Rovnako sú služby na území veľmi nedostatočné, hoci na základe
realizovaného prieskumu je o ne značný záujem. Zároveň je na území veľmi
malý počet ubytovacích a stravovacích zariadení.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Oprávnené činnosti:
Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti,
vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie
konferenčných priestorov.
Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na
ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na
vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných
činností.
V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou
budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a
turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky,
turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne,
ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky,
chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé
vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu:
deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej
oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú
pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu
začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.
Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup
spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj
produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom
zároveň aj produkt, ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou
spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá výlučne
do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa
ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby
nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj
predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a
neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných
miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a
obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom
ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj
aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb
súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním
podnikateľských inkubátorov.
V rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené nasledovné
investície za podmienky, že časť energie prijímateľ podpory spotrebuje vo
vlastnom podniku a v prípade využívania solárnej energie, táto pokryje
sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla resp. bude vyrobená elektrina
použitá aj na klimatizáciu a pod.:
1. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu
vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým výkonom
do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
2. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom
do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;

investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie,
kde je časť energie uvádzaná do siete;
4. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie drevnej
biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním plynu vyrobeného
termochemickou konverziou s max. elektrickým výkonom do 500
kW;
5. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
odpadovej drevnej biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max.
tepelným výkonom do 500 kW;
6. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
solárnej energie s max. výkonom 250 kW
7. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie
veternej energie s max. výkonom 250 kW
8. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie vodnej
energie s max. výkonom 250 kW.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Činnosť 1 a 2:
Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)
vo vidieckych oblastiach.
Činnosť 1 až 3:
1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej
prvovýroby.
2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych
oblastiach
v
zmysle
odporúčania
Komisie
2003/361/ES)
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
•
súkromných vlastníkov a ich združení;
•
obcí a ich združení;
•
cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR
považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a
nakladanie s ním.
3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych
oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v
oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry).
3.

Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 10

Oprávnené výdavky11

10
11

v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných
fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, Príručkou pre žiadateľa
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku PRV 2014 –
2020Charakteristika podopatrení ( v členení : všeobecný opis podopatrenia,
príspevok k fokusovej oblasti, typ podpory, súvislosť s inou legislatívou,
oprávnený žiadateľ, oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky, výška a miera
podpory, iné)
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé
podniky:
• 55 %
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky:
• 45 %
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky:
• 35 %
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)

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

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
oprávnenými činnosťami v rámci tohto podopatrenia a
špecifikáciou výdavkou uvedenou v podkapitole 8.1;
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v
podkapitole 8.1.
V rámci činnosti 3 nie sú oprávnené investície súvisiace s drevospracujúcim
priemyslom (piliarska výroba, výroba nábytku a pod.), s výnimkou
využívania dreva ako OZE. V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1
oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej
infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá,
pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné
tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové
dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na
pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). V
prípade podnikov akvakultúry nie sú oprávnené investície do alternatívnych
zdrojov príjmov, ktoré súvisia s akvakultúrou, ako je rybárska turistika,
environmentálne služby v oblasti akvakultúry, vzdelávacie aktivity súvisiace
s akvakultúrou a pod.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013):
minimálna výška príspevku: 3.000 EUR
maximálna výška príspevku: 40.000 EUR
1.

Výška príspevku
(minimálna a maximálna)
Finančný plán

menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich kritérií /
Hlavné zásady výberu
operácií12
Povinné prílohy stanovené
MAS
Merateľné ukazovatele
projektu

EÚ

ŠR

VZ

83.637

34.500

11.500

37.637

0

0

0

0

iné
0

0

337.63
0
83.637
34.500 11.500
7
v súlade s PRV , Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku PRV 2014 – 2020Charakteristika podopatrení (
v členení : všeobecný opis podopatrenia, príspevok k fokusovej oblasti, typ
podpory, súvislosť s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ, oprávnené
výdavky, neoprávnené výdavky, výška a miera podpory, iné), Systémom
riadenia CLLD na programové obdobie 2014-2020
-

Kód/ID

Názov/Uk
azovateľ

Merná
jednotka

Počiatočn
á hodnota

6.4

Celkové
investície
v EUR
Celkové
verejné
výdavky
v EUR

EUR

0

6.4

12

Spolu

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

Celková
cieľová
hodnota
83.637

EUR

0
46.000

6.4

Indikatívny harmonogram
výziev

Počet
prijímate
ľov, ktorí
dostávajú
podporu
na
investície
do
nepoľnoh
ospodárs
kych
činností
vo
vidieckyc
h
oblastiac
h

prijímate
ľ

0
4

04/2019

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

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

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach –
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie
7/kód podopatrenia 7.2

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Cieľom tohto opatrenia je prispieť k rozvoju infraštruktúry územia,
a tým zabezpečiť dostupnosť základných služieb a zároveň zlepšiť
vzhľad obcí.
Opatrenie bolo zvolené z dôvodu, že územie MAS HORNOHRAD
má nedostatočnú vybavenosť infraštruktúrou vytvárajúcou
podmienky na kvalitný život obyvateľov, ako aj podmienky pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Oprávnené aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie,
vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov,
prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií
do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom
rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu
znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie

medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp.
budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k
rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 13

Oprávnené výdavky14

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 20.000,
združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do
1.000 vrátane)
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:
100%
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013),
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v
súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto
podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov
zelenej infraštruktúry – náklady na následné
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce;
2. všeobecné náklady spojené s bodom 1, súvisiace so
všeobecnými podmienkami oprávnenosti pre projektové
opatrenia
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
minimálna výška príspevku: 2.500 EUR
maximálna výška príspevku: 18.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Spolu

EÚ

ŠR

61.025

45.768,75

0

0

15.256,
25
0

61.025

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií15

Povinné prílohy stanovené MAS

45.768,75

14

iné
0

0

0

0

0

15.256,
25
v súlade s PRV , Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku PRV 2014 –
2020Charakteristika podopatrení ( v členení : všeobecný opis
podopatrenia, príspevok k fokusovej oblasti, typ podpory, súvislosť
s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ, oprávnené výdavky,
neoprávnené výdavky, výška a miera podpory, iné), Systémom
riadenia CLLD na programové obdobie 2014-2020
-

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
15
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
13

VZ
0

Merateľné ukazovatele projektu
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

7.2

Počet operácií,
ktoré získali
podporu na
investície do
infraštruktúry
malých
rozmerov
vrátane
investícií do
energie
z obnoviteľnýc
h zdrojov
a úspor energie
Celkové verejné
výdavky v EUR

operáci
a

0

EUR

0

7.2

Indikatívny harmonogram výziev

Celková
cieľová
hodnota
8

61.025

12/2017

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

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

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach –
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
7/kód podopatrenia 7.4

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Cieľom tohto opatrenia je prispieť k rozvoju infraštruktúry územia,
a tým zabezpečiť dostupnosť základných služieb.
Opatrenie bolo vybrané z dôvodu, že územie HORNOHRAD má
nedostatočnú vybavenosť infraštruktúrou vytvárajúcou podmienky
na kvalitný život obyvateľov, ako aj podmienky pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Oprávnené aktivity:
- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie
voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk,
amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v
obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie
existujúcich kultúrnych domov;
- zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
- investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov –
investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok

odpadov resp. opusteného odpadu;
- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových
systémov a iných bezpečnostných prvkov);
- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj
podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre
podporu predaja miestnych produktov a pod.
- investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s
úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti, t.j. nákup
prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu
zelene, zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov
(malé zariadenia).
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 16

Oprávnené výdavky17

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 20.000,
združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do
1.000 vrátane)
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:
100%
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v
súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto
podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov
zelenej infraštruktúry – náklady na následné
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s
investíciami do využívania OZE a do úspor energie,
pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v
rámci operácie;
2. všeobecné náklady spojené s bodom 1, súvisiace so
všeobecnými podmienkami oprávnenosti pre projektové
opatrenia
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
minimálna výška príspevku: 3.000 EUR
maximálna výška príspevku: 70.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
16
17

Spolu

EÚ

ŠR

84.000

63.000

21.000

0

0

0

VZ
0

Iné
0

0

0

0
84.000
63.000 21.000
v súlade s PRV , Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku PRV 2014 –

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

0

výberu operácií18

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

2020Charakteristika podopatrení ( v členení : všeobecný opis
podopatrenia, príspevok k fokusovej oblasti, typ podpory, súvislosť
s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ, oprávnené výdavky,
neoprávnené výdavky, výška a miera podpory, iné), Systémom
riadenia CLLD na programové obdobie 2014-2020
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

7.4

Počet operácií,
ktoré získali
podporu na
investície do
miestnych
základných
služieb pre
vidiecke
obyvateľstvo
Celkové verejné
výdavky v EUR

Operáci
a

0

EUR

0

7.4

Indikatívny harmonogram výziev

Celková
cieľová
hodnota
2

84.000

11/2018

Tabuľka č. 4.G: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

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

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti

18

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – Podpora na
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
7/ kód podopatrenia 7.5

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Cieľom opatrenia bude prispieť k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
prostredníctvom vybudovania rekreačnej aturistickej infraštruktúry.
Opatrenie bolo vybrané z dôvodu podpory budovania rekreačnej
a turistickej infraštruktúry, nakoľko územie nedostatočne vybavené
turistickou a rekreačnou infraštruktúrou nevytvára podmienky pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu napriek potenciálu, ktorý územie poskytuje.
Územie MAS HORNOHRAD neponúka takmer žiadnu prezentáciu
existujúcich tradícií, nie sú spracované turistické produkty.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Oprávnené činnosti:
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane
príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a
pod.;
- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a
informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie,
budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné
body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej
infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a
pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a
pod.
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 19

Oprávnené výdavky20

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
-obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 20.000
-združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1.000
vrátane)
- občianske združenia (odporúča sa, aby občianske združenie si založilo
živnosť), občianske združenie nemôže vykonávať operácie investičného
charakteru
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:
100%
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia,
vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry –
náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do
zelenej infraštruktúry obce;
2. všeobecné náklady spojené s bodom 1, súvisiace so
všeobecnými podmienkami oprávnenosti pre projektové
opatrenia
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
minimálna výška podpory: 2.500 EUR
maximálna výška podpory: 100.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu operácií21

Spolu

EÚ

ŠR

175.000

131.250

43.750

0

0

0

VZ
0

Iné
0

0

0

0
0
175.000 131.250 43.750
v súlade s PRV: Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku PRV 2014 – 2020Charakteristika podopatrení (
v členení : všeobecný opis podopatrenia, príspevok k fokusovej oblasti,
typ podpory, súvislosť s inou legislatívou, oprávnený žiadateľ, oprávnené

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
21
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
19
20

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

výdavky, neoprávnené výdavky, výška a miera podpory, iné), Systémom
riadenia CLLD na programové obdobie 2014-2020
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

7.5

Celkové verejné
výdavky v EUR
Počet operácií,
ktoré získali
podporu na
investície do
rekreačnej/turi
stickej
infraštruktúry

EUR

0

operáci
a

0

7.5

Indikatívny harmonogram
výziev

Celková
cieľová
hodnota
175.000
9

03/2018 06/2019

Tabuľka č. 4.H: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

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

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti
lesov – podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
8/ kód podopatrenia 8.3

4A Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na
územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo
inými špecifickými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s
vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie, ako aj zlepšenie
stavu krajinných oblastí Európy

Ciele opatrenia

Cieľom je podporiť preventívne opatrenia pred škodami v lesoch
spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami.

Zdôvodnenie výberu

Opatrenie bolo vybrané na základe faktu, že zdravotný stav lesov na
území MAS HORNOHRAD je v zlom stave, lesné systémy nie sú
dostatočne stabilné, čím sa ohrozuje biodiverzita. Zároveň sa
vplyvom klimatických zmien výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia
požiarov.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
Oprávnené činnosti:
Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:
- zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.
(budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo
ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany
pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu
vody na účely ochrany pred požiarmi;
- budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu

Rozsah a oprávnené činnosti

pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu
vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č.
326/2005 Z. z.;
- budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v
lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo
sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých
budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.
Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry:
- výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia
ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia,
ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany
prírody;
realizácia
projektov
komplexného
protipožiarneho
monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným
stupňom požiarovosti;
výstavba,
rekonštrukcia
a
dodávka
protipožiarnych
monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie.
Oprávnení prijímatelia

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
súkromných vlastníkov a ich združení;
obcí a ich združení;
cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho
právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o
jeho správu a nakladanie s ním;
štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u;
Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.);
pri stavebných investíciách (hmotné investície) na
drobných vodných tokoch iba správcovia drobných
vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe
drobných vodných tokov (DVT) právny vzťah (prenájom a
pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa.
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v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:
100%
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Náklady na:
1. zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005
Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné
stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách)
na účely ochrany pred povodňami, zmieernenie eróznych
procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred
požiarmi;
2. budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na
ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a
pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa
§ 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
3. budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany

Oprávnené výdavky23

22
23

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

v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok
(zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných
pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné
povolenie;
výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak
slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto
podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného
prostredia a ochrany prírody;
realizácia projektov komplexného protipožiarneho
monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a
stredným stupňom požiarovosti;
výstavbu, rekonštrukciu a dodávku protipožiarnych
monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov
komunikácie;

4.

5.

6.

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
minimálna výška príspevku: 3.000 EUR
maximálna výška príspevku: 59.000 EUR

Finančný plán
Spolu
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu
Princípy pre stanovenie výberových
a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií24

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

24

59.000
0

ŠR

VZ
0

iné
0

0

0

0

0

14.750
0

0

59.000
44.250 14.750
v súlade s PRV: Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku PRV 2014 – 2020Charakteristika podopatrení
( v členení : všeobecný opis podopatrenia, príspevok k fokusovej
oblasti, typ podpory, súvislosť s inou legislatívou, oprávnený
žiadateľ, oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky, výška a miera
podpory, iné), Systémom riadenia CLLD na programové obdobie
2014-2020
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

8.3

Celkové verejné
výdavky v EUR
Počet
prijímateľov,
pokiaľ ide
o preventívne
opatrenia

EUR

0

prijíma
teľ

0

8.3

Indikatívny harmonogram výziev

EÚ
44.250

06/2019

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

Celková
cieľová
hodnota
59.000
2

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

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
19/ kód podopatrenia 19.4

Zdôvodnenie výberu

Opatrenie bolo vy brané z dôvodu financovania prevádzkových
nákladov a animačných nákladov MAS HORNOHRAD v súvislosti
s oživovaním stratégie CLLD.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Oprávnené činnosti:
- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch
stratégie CLLD,
- výmena skúseností medzi miestnymi aktérmi – semináre,
konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj
zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní
stratégie CLLD a s tým spojených prác
- vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri príprave projektov

Rozsah a oprávnené činnosti

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Cieľom je poskytnúť finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové
náklady a animácie a umožniť tak plynulú prevádzku MAS
a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie miestneho rozvoja.

Oprávnení prijímatelia

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
MAS
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v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:
100%
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Náklady súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a
vytváraním sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu
CLLD. Takéto náklady môžu zahŕňať jeden či viaceré z
nasledujúcich prvkov:
1. opatrenia odbornej prípravy pre miestnych
zainteresovaných aktérov;
2. štúdie o príslušnej oblasti;
3. náklady súvisiace s navrhovaním stratégie CLLD vrátane
nákladov na akcie súvisiace s konzultáciami so
zainteresovanými stranami na účely prípravy stratégie;
4. administratívne náklady (prevádzkové náklady a náklady
na zamestnancov) organizácie, ktorá žiada o prípravnú
podporu v prípravnej fáze.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) :
minimálna výška príspevku: 52.910 EUR
maximálna výška príspevku: 52.910 EUR

Oprávnené výdavky26

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)
Finančný plán
25
26

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

menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Spolu

EÚ

ŠR

52.910

39.682,
50
0

13.227,
50
0

0

VZ
0

iné
0

0

0

0
0
39.682. 13.227,
50
50
v súlade s PRV: Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku PRV 2014 – 2020Charakteristika podopatrení
( v členení : všeobecný opis podopatrenia, príspevok k fokusovej
oblasti, typ podpory, súvislosť s inou legislatívou, oprávnený
žiadateľ, oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky, výška a miera
podpory, iné), Systémom riadenia CLLD na programové obdobie
2014-2020
52.910

Princípy pre stanovenie výberových
a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií27

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

19.4

Celkové verejné
výdavky v EUR
Počet
obyvateľov,
ktorých
pokrýva
miestna akčná
skupina

EUR

0

19.4

Indikatívny harmonogram výziev

obyvate
ľ

0

Celková
cieľová
hodnota
52.910
14997

08/2017

Tabuľka č. 4.J: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia

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

27

Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou – financovanie prevádzkových nákladov MAS
spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
5.1/5.1.1

5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
Územie MAS HORNOHRAD má vysokú mieru nezamestnanosti,
región je málo rozvinutý,územie má nedostatok kapitálu, ľudských
zdrojov,nedostatočnú, resp. chýbajúcu infraštruktúru. Na druhej
strane, územie MAS HORNHRAD má silný potenciál pre rozvoj,

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

ktorý je možné naštartovať komplexným a koncepčným riešením.
Koncentrácia zdrojov, ich efektívne využitie komplementárnymi
a integrovanými projektami pôsobí multiplikačne, čím sa prispeje
k výraznejšiemu rozvoju územia. Cieľom opatrenia je podporiť
miestny rozvoj územia MAS HORNOHRAD prostredníctvom
prístupu LEADER.
oprávnené činnosti:
- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové,
osobné, poistenie)
- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov
projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie
CLLD
- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov
MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a
európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych,
národných alebo európskych sieťach MAS
- finančné náklady (napr. bankové poplatky)
náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a
aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS)
Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 28
Oprávnené výdavky29

Výška príspevku (minimálna
a maximálna)
Finančný plán

Opatrenie bolo vy brané z dôvodu financovania prevádzkových
nákladov MAS HORNOHRAD spojených s riadením
uskutočňovania stratégie CLLD.
v súlade s IROP:
v súlade s IROP:
miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu)
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020: 95%
v súlade s IROP: metodický pokyn CKO č.6 k pravidlám
oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov;
Metodickéhým pokynom na spracovanie stratégie CLLD
v súlade s IROP:
maximálna suma príspevku: 299.787,09 EUR

menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Spolu
315.566

0

EÚ
299.787,
09
0

ŠR
0

0

Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
30
v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP
28
29

15.778,
91
0

Iné
0

0

0
0
299.787,
15.778,
09
91
v súlade s IROP, Systémom riadenia CLLD pre programovacie
obdobie 2014-2020, metodickým pokynom na spracovanie
stratégie CLLD,
315.566

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií30
Povinné prílohy stanovené MAS

VZ

Merateľné ukazovatele projektu

Indikatívny harmonogram výziev

Kód/I
D

Názov/Ukazovate
ľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

P0299

Počet
podporených
MAS

počet

0

Celková
cieľová
hodnota
1

07/2017

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

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

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 31

31

Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou – podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
5.1/5.1.1

5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
Cieľom aktivity je podpora existujúcich podnikateľských
subjektov za účelom ich rozvoja a nárastu zamestnanosti.
oprávnené činnosti:
- obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením
obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
- podpora marketingových aktivít
- podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov,
sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností
Územie MAS HORNOHRAD má vysokú mieru nezamestnanosti,
podnikateľské subjekty sú v prevažujúcej miere SZČO, ktoré
nevytvárajú ďalšie pracovné miesta a nevytvárajú potenciál pre
ďalší rozvoj svojich podnikateľských aktivít. Potreba vytvárania
podmienok pre rozvoj podnikania na území, a s tým spojená
podpora zamestnanosti na území MAS HORNHRAD je veľmi
dôležitá pre rozvoj územia a zlepšenia kvality života. Napriek
nepriaznivej situácii, čo sa týka podnikateľskej štruktúry, existuje
tu potenciál perspektívnych podnikateľských subjektov, ktoré
prispejú k zlepšeniu tejto situácie.
v súlade s IROP
v súlade s IROP:
- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH
- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých,
ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:

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

Oprávnené výdavky32
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

schéma štátnej pomoci, schéma de minimis, 55%
v súlade s IROP: metodický pokyn CKO č.6 k pravidlám
oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov
v súlade s IROP:
minimálna suma príspevku: 3.000 EUR
maximálna suma príspevku: 100.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu
Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií33
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

427.273

235.000

0

0

ŠR
0

Iné
0

VZ
192.273

0

0

0

0

Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

CO01

Počet podnikov,
ktorým sa
poskytuje
podpora
Nárast
zamestnanosti
v podporených
podnikoch
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu
s cieľom
predstaviť
výrobky, ktoré
sú pre firmu
nové
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu
s cieľom
predstaviť
výrobky, ktoré
sú pre trh nové

podnik

0

CO29

CO28

33

EÚ

0

427.273 235.000
192.273
v súlade s IROP, metodickým pokynom na spracovanie stratégie
CLLD , Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pre podopatrenie 19.2
-

CO08

32

Spolu

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

Celková
cieľová
hodnota
4

FTE

0
2

podnik

0
2

podnik

0

0

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

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 34
Oprávnené výdavky35
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou – podpora zakladania nových podnikov
5.1/5.1. 1

5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
Cieľom aktivity je podpora existujúcich podnikateľských
subjektov za účelom ich rozvoja a nárastu zamestnanosti.
oprávnené činnosti:
- obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením
obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
- podpora marketingových aktivít
- podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov,
sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností
Územie MAS HORNOHRAD má vysokú mieru nezamestnanosti,
podnikateľské subjekty sú v prevažujúcej miere SZČO, ktoré
nevytvárajú ďalšie pracovné miesta a nevytvárajú potenciál pre
ďalší rozvoj svojich podnikateľských aktivít. Potreba vytvárania
podmienok pre rozvoj podnikania na území, a s tým spojená
podpora zamestnanosti na území MAS HORNHRAD je veľmi
dôležitá pre rozvoj územia a zlepšenia kvality života. Napriek
nepriaznivej situácii, čo sa týka podnikateľskej štruktúry, existuje
tu potenciál perspektívnych podnikateľských subjektov, ktoré
prispejú k zlepšeniu tejto situácie.
v súlade s IROP
v súlade s IROP:
- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH do 3 rokov od založenia
- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých,
ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH do 3 rokov od založenia
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:
schéma štátnej pomoci, schéma de minimis, 55 %
v súlade s IROP:
v súlade s IROP:
minimálna suma príspevku: 2.500 EUR
maximálna suma príspevku: 30.000 EUR

Finančný plán
Spolu

34
35

EÚ

ŠR

VZ

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

Iné

menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady
výberu operácií36
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

52.000

0

0

0
42.546

0

0

0

0
0
94.546
52.000
42.546
v súlade s IROP, metodickým pokynom na spracovanie stratégie
CLLD , Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pre podopatrenie 19.2
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

CO01

Počet podnikov,
ktorým sa
poskytuje
podpora
Nárast
zamestnanosti
v podporených
podnikoch
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu
s cieľom
predstaviť
výrobky, ktoré
sú pre firmu
nové
Počet podnikov,
ktoré dostávajú
podporu
s cieľom
predstaviť
výrobky, ktoré
sú pre trh nové

Podnik

0

CO08

CO29

CO28

Indikatívny harmonogram výziev

0
94.546

Celková
cieľová
hodnota
3

FTE

0
1

Podnik

0

2

Podnik

0

0
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Tabuľka č. 4.M: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia (platí
v prípade opatrení z PRV, priradí sa
kód opatrenia/podopatrenia v zmysle
nariadenia (EÚ) č. 808/2014)
36

Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
5.1/5.1.2

v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP

Priradenie k fokusovej oblasti PRV /
špecifickému cieľu IROP
Ciele opatrenia

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 37

Oprávnené výdavky38
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo
verejných infraštruktúrach
Cieľom bude prispieť k vytvoreniu predpokladov a zlepšiť vzťahy
medzi mestom Poltár a vidiekom, resp. medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím v oblasti dopravnej
infraštruktúry.
oprávnené činnosti:
-výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc,
parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom
-budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti
dopravy v mestách
-nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb
vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou
pohybu a orientácie
-zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich
dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám
(napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a
staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej
cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených
parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,
Oprávnená aktivita dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel bola
vybraná z dôvodu existujúcej potreby dobudovania a modernizácie
dopravnej infraštruktúry týkajúcej sa prepojenia obcí s mestom.
v súlade s IROP
v súlade s IROP: v súlade s Metodickým pokynom na spracovanie
stratégie CLLD ( mestá, samostatné mestské časti a obce,
združenia miest a obcí, mikroregionálne združenia, občianske
združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie)
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020: 95% Metodickýmo pokynom na spracovanie stratégie CLLD
v súlade s IROP: metodický pokyn CKO č.6 k pravidlám
oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov
v súlade s IROP:
minimálna výška príspevku: 3.000 EUR
maximálna výška príspevku: 100.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady

37
38

Spolu

EÚ

495.248

470.485

0

0

ŠR
0

VZ

Iné
0

24.763
0

0

0

0
0
495.248 470.485
24.763
v súlade s IROP: , metodickým pokynom na spracovanie stratégie
CLLD , Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného

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

výberu operácií39

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

Indikatívny harmonogram výziev

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pre podopatrenie 19.2, Systémom riadenia CLLD na programové
obdobie 2014-2020
Kód/I
D

Názov/Ukazovat
eľ

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

P022
7

Počet nových
služieb
a prvkov
verejnej
infraštruktúry

Počet

0

Celková
cieľová
hodnota

5

10/2018

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

Zdôvodnenie výberu

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia

Intenzita pomoci 40

39
40

Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou – sociálne služby a komunitné služby
5.1/podopatrenie 5.1.2

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Cieľom opatrenia je zvýšiť kvalitu života na území MAS HORNOHRAD
prostredníctvom rozvoja sociálnych a komunitných služieb.
oprávnené činnosti:
-zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane
materiálno-technického vybavenia
-zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
-rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
-infraštruktúra komunitných centier
Oblasť sociálnych služieb je na území MAS HORNOHRAD nedostatočne
rozvinutá. Vek obyvateľstva sa výrazne zvyšuje a potreba sociálnych
služieb narastá, vznikajú nové potreby pre seniorov, a tak vytvára sa
priestor pre rozvoj striebornej ekonomiky a vytvorenia podmienok pre
poskytovanie služieb pre seniorov. Je to však len jedna z cieľových
skupín, dôležitou skupinou sú tiež deti a marginalizované skupiny.
v súlade s IROP
v súlade s IROP: : v súlade s Metodickým pokynom na spracovanie
stratégie CLLD ( mestá, samostatné mestské časti a obce, združenia
miest a obcí, mikroregionálne združenia, občianske združenia, neziskové
organizácie, cirkevné organizácie)
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:

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

Oprávnené výdavky41
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)

95% - Metodickýpokyn na spracovanie stratégie CLLD
v súlade s IROP: metodický pokyn CKO č.6 k pravidlám oprávnenosti
pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov
v súlade s IROP:
minimálna výška príspevku:5.000 EUR
maximálna výška príspevku: 70.000 EUR

Finančný plán
menej
rozvinutý
región
viac
rozvinutý
región
Spolu

Princípy pre stanovenie
výberových a
hodnotiacich kritérií / Hlavné
zásady výberu operácií42
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu

93.685

89.000

0

0

VZ

Iné
0

4.685
0

0

0

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Počet nových služieb
a prvkov verejnej
infraštruktúry

počet

0

2

02/2019

Podpis štatutárneho zástupcu

42

ŠR
0

Názov/Ukazovateľ

V Poltári , 11.09.2017

41

EÚ

0
0
93.685
89.000
4.685
v súlade s IROP, metodickým pokynom na spracovanie stratégie CLLD ,
Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie
19.2
Kód/I
D

Indikatívny harmonogram výziev

Spolu

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

