
 

 
 

DODATOK Č.7 
ktorým sa mení a dopĺňa 

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER  
schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR 

dňa 10.04.2008 
 
 

                                                                                                                   
                                                                                                   Bratislava, 26. novembra 2010 
                                                                                                   č. z.: 133045/2010 

 
 
Dodatok č. 7 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, schválené 14. poradou vedenia 
Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10. 04. 2008 mení a upravuje Usmernenie pre 
administráciu osi 4 Leader, verzia č 1.7. platné od 26. novembra 2010 nasledovne:  
 
- Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.6 v znení dodatku č.6 sa nahrádza 

týmto Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.7 platná od 26. 11. 2010. 
- Príloha č. 6 Charakteristika priorít, osí a opatrení sa nahrádza prílohou č.1 tohto 

dodatku. 
- Dopĺňa sa Príloha č. 10 Vzor zmluvy o spolupráci ako príloha č.2 tohto dodatku. 
- Dopĺňa sa Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu ako príloha č.3 tohto 

dodatku. 
- Dopĺňa sa Prílohu č.12 Potvrdenie miestnej skupiny na území tretích krajín ako príloha 

č.4 tohto dodatku. 
- Dopĺňa sa Prílohu č.13 Potvrdenie riadiaceho orgánu ako príloha č.5 tohto dodatku. 
- Dopĺňa sa Prílohu č.14 Vykonávanie projektov spolupráce k Usmerneniu ako príloha č.6 

tohto dodatku. 
- Dopĺňa sa Príloha č. 15 Kritéria kvalitatívneho hodnotenia projektov spolupráce v rámci 

opatrenia 4.2. ako príloha č.7 tohto dodatku. 
- Dopĺňa sa Príloha č. 16 Výkaz  o odpracovaných hodinách. ako príloha č.8 tohto 

dodatku. 
- Aktualizácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 

2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 
Leader.  

 
 
Zmeny sú uvedené priamo v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, verzia č.1.7 platná 
od 26. 11. 2010 a v prílohách (doplnené znenia sú zvýraznené farebne a kurzívou 
a odstránené znenia sú prečiarknuté).   
 
           
 
 
 
                                                                                            Ing. Ján Beňadik 
                                                                    poverený zastupovaním  generálneho riaditeľa   
                                                                                         sekcie  rozvoja vidieka 
 
 
 
 
Tento Dodatok č.7 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 26. novembra 2010. 


