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PRÍLOHA Č.4
OPATRENIA PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007

– 2013, KONEČNÍ PRIJÍMATELIA A SYSTÉMY FINANCOVANIA

verzia č. 1. 3 platná od 24.07. 2009
Kód a opatrenie PRV SR 2007 – 2013

Príjemcovia finančnej podpory

Systém financovania

Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel
ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch
predstavuje minimálne 30 %.

Systém refundácie

Fyzické osoby (1) oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu. V prípade
žiadateľov podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30%.
Právnické osoby (2) združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Systém refundácie

Obce nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske
osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.

Zálohové platby
Systém refundácie (2)

322 OBNOVA A ROZVOJ DEDÍN

Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí
zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.

Zálohové platby
Systém refundácie (2)

331 ODBORNÉ VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE
HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV V OBLASTIACH, NA
KTORÉ SA VZŤAHUJE OS 3

Inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ak v predmete svojej
činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít(štátne,
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske
a záujmové združenia, profesijné komory – pôsobiace min. 12 mesiacov pred podaním
žiadosti o nenávratný finančný príspevok).

Systém predfinancovania
systém refundácie (1)

Verejno – súkromné partnerstvá
(partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené nasledovnými subjektmi:
občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov, nezisková

Systém refundácie

311

DIVERZIFIKÁCIA SMEROM
K NEPOĽNOHOSPODÁRSKYM ČINNOSTIAM

313

PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI CESTOVNÉHO

RUCHU

HOSPODÁRSTVA

KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO

OS 3

321 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE HOSPODÁRSTVO A
VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

341

ZÍSKAVANIE ZRUČNOSTÍ, OŽIVOVANIE
A VYKONÁVANIE STRATÉGIÍ MIESTNEHO ROZVOJA
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organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – zákon č. 213/1997 Z.z.)
OS 4

Kód a opatrenie PRV SR 2007 – 2013
41 IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ

REALIZÁCIA PRÍSTUPU LEADER

ROZVOJA ÚZEMIA

Príjemcovia
Oprávneným žiadateľom je Miestna akčná skupina (MAS) vybraná RO na
implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia, ktorá musí mať právnu formu
občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.

Systém financovania
Systém refundácie

· Príjemcovia pri projektoch v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia
(predkladatelia konečných projektov) sú v súlade s definovanými príjemcami podpory
v rámci jednotlivých opatrení osi 3 PRV SR 2007 – 2013 a sú špecifikovaní v stratégii
MAS.

·
421 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Príjemcovia aktivít obnovy a rozvoja obcí ako súčasť projektov realizovaných
miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obce, ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú
vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.

V prípade spolupráce medzi územiami:
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá
musí mať právnu formu občianske združenie, v spojení s inou MAS alebo v spojení s
verejno-súkromným partnerstvom v zmysle čl. 59 písm. e) Nariadenia Rady (ES) č.
1698/2005, ktoré je zastúpené občianskym združením.

Systém refundácie

V prípade nadnárodnej spolupráce:
Jednotlivé MAS na území SR, ktoré sú vybrané RO na implementáciu integrovanej stratégie
rozvoja územia a ktorá musí mať právnu formu občianske združenie, v spojení s MAS v
krajinách EÚ alebo partnerstvami, ktoré pracujú na princípe Leader na území tretích krajín.
431 CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY,
ZÍSKAVANIE ZRUČNOSTÍ A ANIMÁCIA ÚZEMIA

Poznámka:

MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia
a ktorá musí mať právnu formu občianske združenie.

Zálohové platby
Systém refundácie (2)

(1) systém predfinancovania sa uplatňuje pri štátnych, príspevkových a rozpočtových organizáciách, pričom je možné kombinovať tento systém so systémom
refundácie v závislosti od zmluvy s PA; ostatným subjektom sú prostriedky uhrádzané systémom refundácie.
.
(2) príjemca si pri predkladaní žiadosti o NFP zvolí systém financovania, a to buď systém refundácie počas celej doby trvania projektu, alebo systém zálohovej
platby. Systém zálohovej platby pozostáva z troch etáp – etapa poskytnutia zálohovej platby, etapa refundácie a etapa zúčtovania zálohovej platby (viď.
Kapitola 6.3, pričom pri opatrení 125 môže v rámci jedného projektu systém refundácie predchádzať systému zálohovej platby.
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(3) v prípade ziskových investícií – rekonštrukcie, modernizácia, prestavba, vnútorné vybavenie, prístavba, výstavba a podobne.
(4) v prípade neziskových investícií – marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu
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