DODATOK Č.4
ktorým sa mení a dopĺňa
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008

Bratislava, 29.októbra 2009
č.z. 28457/2009
KAPITOLA 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE
OPATRENIA OSI 4 LEADER, ČASŤ A. KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ ( OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ) OPATRENÍ OSI 4 LEADER

v písm. k) sa dopĺňa tretí a štvrtý odsek „V prípade, ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS)
bude pre príslušné opatrenia osi 3, alokovať aj iné finančné zdroje, ako napr.: ostatné verejné zdroje
(VÚC a iné verejné zdroje - granty, programy a pod.) musí dodržiavať nasledovné podmienky:
· verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže
použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné použiť na
oprávnené výdavky) v rámci jednotlivých opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi
Leader. Neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci príslušného opatrenia osi 3 sú
uvedené v Usmernení, Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4.
· verejno - súkromné partnerstvo (MAS) finančné zdroje z VÚC a iných verejných zdrojov môže
v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov
spolupráce použiť len na neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 (tieto nie je možné
použiť na oprávnené výdavky). Neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci opatrenia
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce sú uvedené v Usmernení, kapitole 6. Opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce a neoprávnené výdavky PRV SR 2007 - 2013 v rámci
opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej
skupiny.
· verejno - súkromné partnerstvo (MAS) pri vyhlasovaní Výzvy na predkladanie Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (projekt) v rámci
implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre príslušné opatrenie osi 3 vypíše, že
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže použiť finančné zdroje z VÚC alebo z iných
verejných zdrojov iba na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013.
Zároveň nie je prípustné financovať zo zdrojov VÚC alebo iných verejných zdrojov neoprávnené
výdavky v rámci príslušného opatrenia osi 3 ako napr.: výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré presahujú 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a
použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou a pod. Finančné zdroje z VÚC a iné
verejné zdroje, ktorými sa budú financovať neoprávnené výdavky PRV SR 2007 – 2013 v rámci
príslušného opatrenia osi 3 nesmú byť zahrnuté v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre príslušné opatrenie osi 3 implementované
prostredníctvom osi 4, v časti Výška žiadaného finančného príspevku - Ostatné výdavky na projekt
nezahrnuté v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky).“
KAPITOLA 3. VÝBER MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN
v bode 3.2 výber miestnych akčných skupín, časť 3. Výber externých hodnotiteľov, pridelenie
stratégií a proces hodnotenia stratégií, v druhej vete ôsmeho odseku sa vypúšťajú slová „celkové
bodové“ a za slová „hodnotenie stratégie“ sa dopĺňa slovo „hodnotiteľom“
v bode 3.2 výber miestnych akčných skupín, časť 4. Výber MAS výberovou komisiou, v tretej
vete prvého odseku sa za slová „ každú stratégiu“ dopĺňajú slová „ – celkové bodové hodnotenie
stratégie“; v piatej vete prvého odseku sa vypúšťajú slová „celkové bodové“ a za slová „hodnotenie
stratégie“ sa dopĺňa slovo „hodnotiteľom“; v šiestej vete prvého odseku sa vypúšťajú slová „
celkového bodového a celkovým bodovým“; v prvej vete druhého odseku sa vypúšťa slovo
„hodnotiteľmi“.
v bode 3.2 výber miestnych akčných skupín, časť 4. Výber MAS výberovou komisiou sa
dopĺňa štvrtý odsek v znení „Minimálny počet bodov získaný v celkovom bodovom hodnotení
stratégie je 66,6 boda. Výberová komisia RO rozhoduje o schválení/neschválení len tých ŽoNFP pre
opatrenie 4.1 a 4.3 a stratégií, ktoré dosiahli minimálny počet bodov v celkovom bodovom hodnotení
stratégie. Výberová komisia RO môže neschváliť ŽoNFP pre opatrenie 4.1 a 4.3 a stratégiu, ktorá
získala v celkovom bodovom hodnotení stratégie dostatočný počet bodov, v prípade rovnomerného
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regionálneho rozloženia MAS a to výberom podľa najvyššieho počtu bodov v celkovom bodovom
hodnotení stratégie.
KAPITOLA 5. OPATRENIE

4.3 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA
v časti Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), konečný prijímateľ sa v prvej vete prvého
odseku v zátvorke vypúšťajú slová „predkladateľ konečného projektu“ a nahrádzajú sa novými
slovami „konečný prijímateľ – predkladateľ projektu“; v prvej vete druhého odseku sa vypúšťajú
slová „koneční prijímatelia aktivít“ a nahrádzajú sa novými slovami „konečný prijímateľ - predkladateľ
projektu skupiny“
KAPITOLA 6. OPATRENIE 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE
v časti Os zahrnutá do osi Leader sa vypúšťajú slová „v súlade s cieľmi“ a nahrádzajú sa novými
slovami „prostredníctvom opatrení osi 3“
KAPITOLA 7. OPATRENIE 4.3 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY
v časti Právny základ sa vypúšťajú slová druhej vety “Právne predpisy podľa príslušných opatrení
osi 3“ a nahrádzajú sa novými slovami „Článok 37 až 39 a bod 5.3.4.1. Prílohy č. II nariadenia
Komisie (ES) 1974/2006;
v časti Činnosti v bode 1. sa za slovo “školenia” vkladajú slová “konferencie, semináre, workshopy” ;
v bode 8. sa za slovo “ školenia” vkladajú slová “konferencie, workshopy”; dopĺňa sa bod 10. v znení
“činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS vrátane výdavkov podľa čl. 59 písm. a)d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005“
v časti Kritéria pre uznateľnosť výdavkov, v bode 1. výdavky súvisiace s prevádzkou
a administratívnou činnosťou MAS sa dopĺňa nová dvanásta odrážka v znení “výdavky na
verejné obstarávanie v maximálnej výške 2% výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť
MAS.“ Doterajšia dvanásta odrážka sa označuje ako trinásta odrážka; v jedenástej odrážke dopĺňa
tretia veta v poznámke pod čiarou č. 24 „Cestovné náhrady sú oprávnenými výdavkami pre
zamestnancov MAS, výkonný orgán, štatutárny orgán, členov výberovej komisie MAS a pre členov
monitorovacieho výboru.“
v časti Kritéria pre uznateľnosť výdavkov, v bode 2. výdavky súvisiace s budovaním zručností
a schopností MAS v súlade s článkom 59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
v písm. b) interné výdavky sa v prvej odrážke za slovo „semináre“ dopĺňajú slová „konferencie,
workshopy“; v písm. c) externé výdavky sa v prvej vete za slovo „semináre“ v zátvorke dopĺňajú
slová „konferencie, workshopy“.
v časti neoprávnené výdavky sa v deviatej odrážke za slovo „územia“ vkladajú slová „a výdavky
súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej vypracovanie bolo preplatené inými verejnými zdrojmi“.
KAPITOLA 8. HODNOTENIE A VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA
V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE

–

PREDKLADATEĽA PROJEKTU

v bode 8.1 Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu v rámci implementácie stratégie sa v bode 2. dopĺňa tretia veta v znení „V rámci výzvy
na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenie osi 3 je možnosť vyhlásiť výzvu na implementáciu
stratégie len na niektoré činnosti v rámci príslušného opatrenia osi 3. Podmienkou je, že počas
implementácie stratégie musí byť na každú činnosť, ktorá je uvedená v stratégií v rámci príslušného
opatrenia vyhlásená minimálne jedna výzva.“
KAPITOLA 13. OCHRANA MAJETKU NADOBUDNUTÉHO A/ ALEBO ZHODNOTENÉHO Z PROSTRIEDKOV EÚ
A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

v písm. F v druhej vete sa vypúšťajú slová „z poskytnutých a zatiaľ nezúčtovaných záloh“
a nahrádzajú sa slovami „z poskytnutej zálohovej platby“; za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta
v znení „Túto skutočnosť preukáže MAS súčasne s predložením ŽoP (zálohová platba ).“ Doterajšia
tretia veta sa označuje ako štvrtá veta.
PRÍLOHA Č.1 ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
ZOZNAM PRÍLOH K INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

v druhej odrážke Príloha č. 2 Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia
pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou
stratégiou rozvoja územia sa za slovo „územia“ vkladajú slová „Konečný prijímateľ (oprávnený
žiadateľ), ktorý predložil Integrovanú stratégiu rozvoja územia v rámci I. Výzvy na predkladanie
integrovaných stratégií rozvoja územia z PRV SR 2007 -2013 a nebol úspešný vo výberovom kole, a
bude predkladať Integrovanú stratégiu do II. Výzvy je povinný v rámci prílohy č.2 Doklad o súhlase
všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia prijať nové uznesenie, že obec berie na
vedomie oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia. Uznesenie potvrdzujúce súhlas
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obce so zaradením do územia verejno – súkromného partnerstva (MAS) pre II. Výzvu na predkladanie
integrovaných stratégií rozvoja územia z PRV SR 2007 - 2013 nie je potrebné znova prijímať.“;
v siedmej odrážke Príloha č.7 Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane
zápisov a prezenčných listín sa za slovo „listín“ vkladá slovo „(kópie)“; v dvanástej odrážke Príloha
č. 12 Interné vykonávacie predpisy (napr.: organizačný poriadok, vykonávacie predpisy,
smernice a pod.) sa za zátvorkou vkladá slovo „(kópie)“.
PRÍLOHA Č.
OSI 4

6 CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM

Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
V časti konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ) sa v prvom odseku v prvej
vete v zátvorke vypúšťajú slová „pôsobiace minimálne 12 mesiacov pred podaním ŽoNFP“; v časti
intenzita pomoci sa dopĺňa nová prvá veta v druhom odseku v znení „Výška oprávnených
výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR“. Doterajšia prvá veta sa označuje ako
druhá veta.
Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
v časti intenzita pomoci sa dopĺňa nová prvá veta v druhom odseku v znení „Výška oprávnených
výdavkov na 1 projekt: min. 3000 EUR a max. 1,5 mil. EUR (v prípade Obnoviteľných zdrojov energie
– bioplynové stanice 3. mil. EUR).“ Doterajšia prvá veta sa označuje ako druhá veta.
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu
v časti intenzita pomoci pre časť A sa dopĺňa nová prvá veta v druhom odseku v znení „Výška
oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 2 600 EUR a max. 200 000 EUR.“ Doterajšia prvá veta sa
označuje ako druhá veta.
v časti intenzita pomoci pre časť B sa dopĺňa nová prvá veta v druhom odseku v znení „Výška
oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 1 500 EUR a max. 80 000 EUR.“ Doterajšia prvá veta sa
označuje ako druhá veta.
PRÍLOHA Č. 4 OPATRENIA OSI 3 A OSI
PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
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PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA

SR 2007 – 2013,

IMPLEMENTOVANÉ

v časti B: Vykonávanie projektov spolupráce, sa vypúšťa tabuľka a nahrádza sa novou
tabuľkou:
Strategický
cieľ
Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Priorita Integrovanej stratégie
rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR 2007 2013

421 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUOPRÁCE

Podporované činnosti
Definícia konečného prijímateľa
(oprávneného žiadateľa)

Typ a počet projektov spolupráce

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.
Projekt národnej spolupráce

/ počet:

Projekt nadnárodnej spolupráce

/ počet:

A1. PROJEKT NÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Zameranie projektu spolupráce

1.
2.

Predpokladaný počet partnerov
projektu spolupráce
Predpokladaný termín realizácie
projektu spolupráce

1.
2.
1.
2.
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Názov zdroja financovania

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Projekt

Ostatné
verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje

1.

a) Príprava projektov spolupráce

2.
1.

b) Realizácia projektov spolupráce

2.
B1. PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
1.

Zameranie projektu spolupráce

2.
1.

Predpokladaný počet partnerov
projektu spolupráce

2.
1.

Predpokladaný termín realizácie
projektu spolupráce

2.

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Projekt

Ostatné
verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje

1.

a) Príprava projektov spolupráce

2.
1.

b) Realizácia projektov spolupráce

2.
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY OPATRENIA

Názov zdroja financovania

Požadovaná výška
finančného
príspevku
z verejných zdrojov
PRV

Projekt

Príprava projektov spolupráce

A1+B1

Realizácia projektov spolupráce

A1+B1

Celkový rozpočet opatrenia

A1+B1

Ostatné
verejné zdroje
Iné
VÚC
verejné
zdroje

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Východiskový
stav

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Vykonávanie
projektov
PRÍLOHA Č. 4 OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER , ČAST INFORMÁCIE K VYPLENENIU
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SR 2007 – 2013,

IMPLEMENTOVANÉ

v časti A: Opatrenia osi 3, časť Výška a rozsah podpory - Ostatné verejné zdroje sa vypúšťajú
slová a nahrádzajú sa novými slovami „Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS)
použije finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na
financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV SR 2007 2013 v rámci príslušného opatrenia osi 3 sú uvedené v Usmernení, Prílohe č. 6 Charakteristika priorít
a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4). Finančné zdroje z VÚC a iné
verejné zdroje je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky
spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.; v časti B: Chod miestnej akčnej skupiny, časť Výška
a rozsah podpory - Ostatné verejné zdroje sa vypúšťajú slová a nahrádzajú sa novými slovami
„Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a iné
verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR
2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej
skupiny sú uvedené v Usmernení, kapitole 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny).
Finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením
s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.; v časti B: Vykonávanie projektov
spolupráce, v časti Názov projektu spolupráce sa vypúšťajú slová a nahrádzajú sa slovami
„Zameranie projektu spolupráce. Uveďte, zameranie jednotlivých typov projektov spolupráce“; časti
Popis projektu spolupráce sa vypúšťajú slová; v časti Požadovaná výška finančného príspevku
z verejných zdrojov PRV sa dopĺňa druhá a tretia veta v znení „Výdavky v rámci prípravy projektov
národnej spolupráce sú oprávnené do výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu
projektu národnej spolupráce. Výdavky v rámci prípravy projektov nadnárodnej spolupráce sú
oprávnené do výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu nadnárodnej
spolupráce“.; v časti Ostatné verejné zdroje sa vypúšťajú slová a nahrádzajú sa novými slovami
„Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a iné
verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR
2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV SR 2007 -2013 v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov
spolupráce sú uvedené v Usmernení, kapitole 6. Opatrenie Vykonávanie projektov spolupráce).
Finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením
s uvedeným výšky spolufinancovania, resp. výpis z uznesenia.; v časti „Oprávnené výdavky,
Neoprávnené výdavky“ sa vypúšťajú slová; v časti Výška a rozsah podpory - Ostatné verejné
zdroje sa vypúšťajú slová a nahrádzajú sa novými slovami „Uveďte, v prípade ak verejno - súkromné
partnerstvo (MAS) použije finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy
a pod. na financovanie neoprávnených výdavkov PRV SR 2007 – 2013 (neoprávnené výdavky PRV
SR 2007 -2013 v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce sú uvedené v Usmernení,
kapitole 6. Opatrenie Vykonávanie projektov spolupráce). Finančné zdroje z VÚC a iné verejné zdroje
je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania, resp.
výpis z uznesenia.;
PRÍLOHA Č.5 FINANČNÝ PLÁN IMPLEMENTÁCIE OPATRENÍ FINANCOVANÝCH Z PRV 2007-2013
v tabuľke A/ Finančný plán opatrenia 4.1. Implementácia integrovaných stratégií rozvoja
územia sa vypúšťajú slová poznámky č.5, v tabuľke B/ Finančný plán opatrenia 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce sa vypúšťajú slová poznámky č. 9, v tabuľke C/ Finančný
plán opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny sa vypúšťajú slová poznámky č.12
a nahrádzajú sa novými slovami „V prípade ak verejno - súkromné partnerstvo (MAS) použije finančné
zdroje z VÚC a iné verejné zdroje, ako napr.: granty, programy a pod. na financovanie neoprávnených
výdavkov PRV SR 2007 – 2013, uveďte ostatné verejné zdroje. Finančné zdroje z VÚC a iné verejné
zdroje je potrebné doložiť zmluvou alebo záväzným vyhlásením s uvedeným výšky spolufinancovania,
resp. výpis z uznesenia.“

Marek Kodada
generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
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Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. novembra 2009.
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