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1.

ÚVOD

1.1.

Aktualizáciu č.1 Usmernenia č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR
2014 – 2022 k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na základe pridelenia
dodatočnej alokácie (ďalej len „Usmernenie“) vydáva riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka
SR 2014 – 2022 (ďalej len „RO pre PRV“) ako gestor CLLD na základe pripomienok
a podnetov zo strany miestnych akčný skupín (ďalej len „MAS“).
Aktualizácia č.1 sa vykonáva prostredníctvom zmien a doplnení v tomto dokumente.
RO pre PRV vydáva toto usmernenie s cieľom usmerniť miestne akčné skupiny ako správne
vykonať aktualizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na základe pridelenia
dodatočnej alokácie v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný
rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022.
Okrem postupov uvedených v tomto Usmernení je MAS počas implementácie stratégie CLLD
povinná dodržiavať podmienky, postupy a pravidlá uvedené v Systéme riadenia CLLD (LEADER
a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022 v platnom znení (ďalej len „Systém
riadenia CLLD“), v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER (ďalej len „Príručka pre prijímateľa LEADER“) a dokumentoch, z ktorých pre MAS
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením zmluvy o poskytnutí NFP v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“) a Integrovaného regionálneho operačného
programu (ďalej len „IROP“).

1.2.
1.3.

2. PROCESNÉ ÚKONY AKTUALIZÁCIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA
VEDENÉHO KOMUNITOU
2.1 MAS predkladá aktualizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej
len „aktualizácia stratégie CLLD“) spolu s kritériami pre výber projektov stratégie CLLD
(len v prípade, ak v dôsledku aktualizácie stratégie CLLD budú predmetné kritéria podliehať
zmene), napr. MAS priradí/odstráni podopatrenie.
2.2 MAS je povinná doručiť na kontrolu PPA aktualizáciu stratégie CLLD (dodatok/verzia k stratégií
CLLD) v elektronickej podobe na emailovú adresu: leader@apa.sk vo formáte .pdf so sledovaním
zmien a to do 30 pracovných dní od zverejnenia „Oznámenie o pridelení dodatočnej alokácie“
v zmysle kapitoly 6.4, Systému riadenia CLLD na webovom sídle www.apa.sk.
2.3 MAS je povinná doručiť na kontrolu RO pre PRV aktualizáciu kritérií pre výber projektov stratégie
CLLD (kaptola 7.1. ods.1 Systém riadenia CLLD) v elektronickej podobe na emailovú adresu:
leader@land.gov.sk vo formáte .doc so sledovaním zmien a to do 30 pracovných dní
od zverejnenia „Oznámenie o pridelení dodatočnej alokácie“ v zmysle kapitoly 6.4, Systému
riadenia CLLD na webovom sídle www.apa.sk.
2.4 PPA vykoná kontrolu aktualizácie stratégie CLLD a vydá súhlasné stanovisko do 20 pracovných
dní od doručenia stratégie CLLD na emailovú adresu uvedenú v bode 2.2. Súhlasné stanovisko je
zasielané na príslušnú MAS len prostredníctvom emailovej komunikácie.
2.5 RO pre PRV vykoná kontrolu aktualizácie kritérií pre výber projektov stratégie CLLD a vydá
súhlasné stanoviska do 20 pracovných dní od doručenia predmetných kritérií na emailovú adresu
uvedenú v bode 2.3. Súhlasné stanovisko je zasielané na príslušnú MAS len prostredníctvom
emailovej komunikácie.
2.6 MAS na základe súhlasného stanoviska RO pre PRV a PPA predloží aktualizáciu stratégiu CLLD
a kritérií pre výber projektov stratégie CLLD schválených najvyšším orgánom MAS

do 10 pracovných dní1 v elektronickej podobe prostredníctvom neverejnej časti ITMS2014+ do
záložky „Spis stratégie“ nasledovne:
a) dodatok/verzia k stratégií CLLD vo formáte pdf so sledovaním zmien,
b) kritériá pre výber projektov stratégie CLLD vo formáte pdf so sledovaním zmien,
c) žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD (podpísanú štatutárnym orgánom MAS).
2.7 PPA predloží prostredníctvom e-mailu RO pre PRV kritériá pre výber projektov stratégie CLLD
do 5 pracovných odo dňa ich vloženia do neverejnej časti ITMS2014+ zo strany MAS.
2.8 PPA schváli aktualizáciu stratégie CLLD predloženú v zmysle bodu 2.6 do 30 pracovných dní
od jej vloženia do neverejnej časti ITMS2014+ .
2.9 RO pre PRV schváli kritériá pre výber projektov stratégie CLLD do 20 pracovných dní od ich
doručenia zo strany PPA v zmysle bodu 2.7.
2.10 MAS prostredníctvom dodatku/verzie nie je oprávnená predložiť len časti stratégie CLLD, ktoré
podliehajú aktualizácii, ale predkladajú celú stratégiu CLLD. Prílohy k stratégii CLLD
sa predkladajú len tie, ktoré podliehajú aktualizácii.

3. AKTUALIZÁCIA STRATÉGIE CLLD
Abstrakt
MAS nevykonáva žiadne úpravy pôvodného textu, doplní nasledovný povinný text:
Dodatok č......., resp. verzia č. ....... (MAS uvedie buď len dodatok alebo verzia) sa

vypracoval/a v nadväznosti
na pridelenú dodatočnú alokáciu v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný
rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020.
Dodatok č......., resp. verzia č. ...... (MAS uvedie buď len dodatok alebo verzia) bol schválený/-á najvyšším
orgánom MAS dňa (uviesť deň/mesiac/rok).

1. Základné informácie o MAS
1.1. Identifikačné údaje MAS


MAS vykonáva aktualizáciu podľa potreby. MAS nie je oprávnená odstrániť povinné náležitosti tabuľky.
Názov MAS
Dátum registrácie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov

Údaje o MAS

Sídlo
IČO
DIČ (ak relevantné)
Názov banky

Údaje o banke

Číslo účtu
IBAN
SWIFT
Meno a priezvisko

Údaje o
štatutárovi

E-mail
Telefón

Údaje
o kontaktnej
osobe

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón

1.2. Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje


1

MAS vykonáva aktualizáciu kapitoly len v prípade, ak nastala situácia zmeny pôsobnosti územia MAS
(do územia MAS vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec). Údaje budú vychádzať zo Štatistického úradu SR
k 31.12.2020 a údaje evidovanej nezamestnanosti zo zdroja Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny platné
k 31. 12. 2021).

Lehota začína plynúť v závislosti od toho, ktoré súhlasné stanovisko bolo doručené neskôr



MAS vykoná aktualizáciu povinných príloh:
Príloha č. 1: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS (údaje budú vychádzať zo Štatistického úradu SR k 31.12 pre
rok 2020 pre počet obyvateľov MAS, rozlohu územia, hustotu obyvateľstva a počet obcí. Pre priemernú evidovanej
mieru nezamestnanosti sa uplatnia údaje, ktoré budú vychádzať z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny platné
k 31. 12. 2021). Príloha č.1 v platnom znení je uvedená v tomto Usmernení.
Príloha č. 2: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS (len v prípade, ak nastala
situácia zmeny pôsobnosti územia MAS, do územia MAS vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec). Príloha
č.2 v platnom znení je uvedená v tomto Usmernení.
Príloha č. 3: Mapa územia MAS (len v prípade, ak nastala situácia zmeny pôsobnosti územia MAS do územia MAS vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec).

2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD
2.1. Vznik a história partnerstva


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

2.2. Tvorba partnerstva a stratégie CLLD




3.

MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.
MAS vykoná aktualizáciu povinných príloh, ktoré sa viažu na uvedenú kapitolu len v prípade, ak nastala situácia
zmeny pôsobnosti územia MAS (do územia MAS vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec).
Príloha č. 4: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí). Príloha č.4 v platnom znení je uvedená v tomto
Usmernení.
MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu povinných príloh:
Príloha č. 5: Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstva
Príloha č. 5.1: Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD (informačné aktivity).

Analytický rámec

3.1. Analýza zdrojov územia



MAS vykonáva aktualizáciu len v prípade, ak nastala situácia zmeny pôsobnosti územia MAS (do územia MAS
vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec). MAS nie je oprávnená zmeniť, resp. upraviť celú analýzu zdrojov
územia (analýza zdrojov územia v prípade jej aktualizácie bude vychádzať z údajov k 31. 12. 2021).
MAS vykoná aktualizáciu povinnej prílohy len v prípade, ak boli vykonané zmeny v bode 3.1:
Príloha č. 6 Zoznam zdrojov (analýzy) a vstupných dokumentov

3.2. SWOT analýza


MAS vykoná aktualizáciu len v prípade, ak nastala situácia zmeny pôsobnosti územia MAS (do územia MAS
vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec) alebo v prípade v nadväznosti na stanovenie priorít, špecifických
cieľov a opatrení/podopatrení. MAS nie je oprávnená zmeniť, resp. upraviť celú SWOT analýzu.

3.3. Identifikácia potrieb


4.

MAS vykonáva aktualizáciu len v prípade, ak nastala situácia zmeny pôsobnosti územia MAS (do územia MAS
vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec), resp. v nadväznosti na aktualizáciu kapitoly 3.2. Aktualizáciu je
oprávnená vykonať aj MAS, ktorá v rámci stratégie CLLD v rámci základnej alokácie finančné prostriedky v rámci
PRV alokovala len do podopatrení zameraných na verejný sektor.

Strategický rámec



MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

4.2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení




MAS vykonáva aktualizáciu len v prípade, ak nastala situácia zmeny pôsobnosti územia MAS (do územia MAS
vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec), resp. v nadväznosti na aktualizáciu kapitoly 3.2 a kapitoly 3.3.
Aktualizáciu je oprávnená vykonať aj MAS, ktorá v rámci stratégie CLLD v rámci základnej alokácie finančné
prostriedky v rámci PRV alokovala len do podopatrení zameraných na verejný sektor.
MAS je oprávnená aj:
- odstrániť preklepy, zjavné chyby a pod. v rámci priorít a špecifických cieľov, ktoré ostávajú stále v platnosti
(t.j. ak kapitoly 3.1, 3.2, 3.3 nepodliehajú aktualizácii),
- doplniť novú prioritu/špecifický cieľ, opatrenie/podopatrenie PRV v nadväznosti na aktualizáciu kapitoly 3.1,
kapitoly 3.2 a kapitoly 3.3 (opatrenia/podopatrenia uvedené v Prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa
LEADER),
- obmedziť rozsah platnosti niektorých špecifických cieľov,
- obmedziť rozsah platnosti niektorých opatrení/podopatrení.

4.3. Súhrn strategického rámca


MAS vykonáva aktualizáciu len v prípade, ak nastala situácia zmeny pôsobnosti územia MAS (do územia MAS
vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec), resp. v nadväznosti na aktualizáciu kapitoly 3.2, kapitoly 3.3,
kapitoly 4.2. Aktualizáciu je oprávnená vykonať aj MAS, ktorá v rámci stratégie CLLD v rámci základnej alokácie
finančné prostriedky v rámci PRV alokovala len do podopatrení zameraných na verejný sektor.

Tabuľka č. 3: Súhrnný prehľad strategického rámca
Vízia
Strategický cieľ
Priorita 1:
Špecifický cieľ:
Opatrenia PRV:

Iné opatrenia:

Opatrenia IROP:
Priorita 2:

Špecifický cieľ:
Opatrenia PRV:

Iné opatrenia:

Opatrenia IROP:
Priorita n:

Špecifický cieľ
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

4.4. Integrované znaky stratégie CLLD


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

4.5. Inovatívne znaky stratégie CLLD


5.

MAS nie je oprávnená vykonávať aktualizáciu tejto kapitoly.

Implementačný rámec

5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS





MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.
MAS vykoná aktualizáciu povinnej prílohy (ak potrebné):
Príloha č. 8: Personálna matica MAS, len časť kvalifikačné predpoklady manažéra MAS (splnenie kvalifikačných
predpokladov manažéra MAS následne bude MAS preukazovať pri predložení žiadosti o platbu v rámci podopatrenia
19.4)
MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu povinnej prílohy:
Príloha č. 9: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS
V prípade, ak v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie
2014 – 2022, verzia 1.12, resp. príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.4 je
potrebné vykonať aktualizáciu stanov, MAS predkladá aktualizáciu stanov na PPA do 90 pracovných dní od
schválenia aktualizácie stratégie CLLD v zmysle kapitoly Procesné úkony aktualizácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou, bod 2.8 tohto Usmernenia.

5.1.2. Implementačný proces


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

5.2. Akčný plán


Časť A.) Akčný plán implementácie stratégie CLLD (pôvodne: Akčný plán pre základnú alokáciu MAS)
- MAS aktualizuje názov nasledovne: Časť A.) Akčný plán implementácie stratégie CLLD
- Tabuľka slúži na opis všetkých opatrení PRV, IROP a z iných zdrojov, pričom každé opatrenie je definované
v samostatnej tabuľke. V prípade, ak MAS v stratégií CLLD definuje aj iné EŠIF a s tým súvisiace čerpanie
z iných finančných zdrojov, uplatňujú sa podmienky a kritéria oprávnenosti platné pre dané EŠIF. V tomto
prípade sú zdroje alokované nad rámec EFRR v rámci stratégie CLLD. Musí byť však zabezpečená vzájomná
doplnkovosť a synergia a zamedzené duplicitné financovanie.
- V rámci IROP podopatrení sa nevykonáva žiadna aktualizácia.
- MAS v tabuľke uvedie podopatrenia PRV, ktoré budú pokrývať základnú alokáciu, dodatočnú alokáciu
na základe splnenia míľnika A a dodatočnú alokáciu na základe predĺženia obdobia PRV SR 2014 – 2022
v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách.
- MAS presunie tabuľka č. xxx A/B/C/D, ktorá sa týkala chodu MAS animácii v rámci základnej alokácie do
časti B.) Akčný plán pre Chod MAS a animácie (pôvodne: Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
MAS).
- MAS je oprávnená vykonať presun finančných prostriedkov v rámci opatrení/podopatrení PRV uvedených
v Prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa LEADER. Zároveň MAS musí brať do úvahy alokáciu na už
vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o NFP pre príslušné podopatrenie a podmienku (presun
finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV je možný, ak je vyhlásená a uzatvorená (dátum
vyhlásenia – dátum uzavretia) minimálne jedna výzva na predkladanie ŽoNFP počas implementácie stratégie
CLLD.

-

-

V prípade podopatrení, ktoré má MAS v stratégii CLLD, avšak nie sú uvedené v prílohe 6B príručky pre
prijímateľa LEADER, MAS výzvu na predkladanie žiadosti o NFP nevyhlasuje a je oprávnená vykonať presun
finančných prostriedkov.
MAS je oprávnená vykonať presun finančných prostriedkov z opatrení/podopatrení v stratégii CLLD, ktoré nie
sú uvedené v Prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa LEADER (napr.: podopatrenie 16.4, podopatrenie 16.3,
podopatrenie 16.2 a pod.) do existujúcich opatrení/podopatrení v stratégii CLLD, alebo opatrení/podopatrení,
ktoré MAS plánuje zaradiť do stratégie CLLD .
Maximálna výška NFP na 1 projekt je 100 000 EUR z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Pri stanovení merateľných ukazovateľov v tabuľke v časti „Merateľné ukazovatele projektu“ sa uvádza kód
daného opatrenie, resp. podopatrenia PRV (ako v druhom riadku danej tabuľky).

Tabuľka č. xxx A/B/C/D: Opatrenie stratégie CLLD
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia2
Priradenie k fokusovej oblasti PRV
Ciele opatrenia

Aktualizácia v prípade, ak dôjde k doplneniu oprávnených činností, resp.
oprávnených prijímateľov

Zdôvodnenie výberu

Aktualizácia v nadväznosti na aktualizáciu v časti ciele opatrenia

Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 3
Oprávnené výdavky
Výška príspevku (minimálna
a maximálna)
Finančný plán
Aktualizácia, ktorá bude zahŕňať
základnú alokáciu, dodatočnú alokáciu
na základe splnenia míľnika A a
dodatočnú
alokáciu
na
základe
predĺženia obdobia PRV v zmysle
nariadenia o prechodných pravidlách
Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu
Aktualizácia v nadväznosti na pridelenú
dodatočnú alokáciu na základe splnenia
míľnika A a dodatočnú alokáciu na
základe predĺženia obdobia PRV
v zmysle nariadenia o prechodných
pravidlách
V prípade úpravy hodnôt merateľných
ukazovateľov MAS upraví hodnoty
berúc do úvahy:
 pridelenú dodatočnú alokáciu na
základe splnenia míľnika A a
dodatočnú alokáciu na základe
predĺženia obdobia PRV v zmysle
nariadenia o prechodných pravidlách,
 presun
finančných
prostriedkov
z iného podopatrenia (pri navýšení
alokácie pre podopatrenie by malo
prísť aj k zvýšeniu merateľného
ukazovateľa, pri znížení alokácie pre
podopatrenie by malo prísť k zníženiu
merateľného ukazovateľa).
Merateľné ukazovatele PRV - pracovné
miesta, ktoré podliehali hodnoteniu MAS

Aktualizácia formou rozšírenia/zúženia oprávnených činnosti len v súlade
s Prílohou 6B k Príručke pre prijímateľa LEADER
Aktualizácia formou rozšírenia/zúženia oprávnených prijímateľov v súlade
s Prílohou 6B k Príručke pre prijímateľa LEADER
Aktualizácia v súlade s Prílohou 6B k Príručke pre prijímateľa LEADER, resp.
v súlade so schválenou stratégiou CLLD
Aktualizácia formou rozšírenia/zúženia oprávnené výdavky v súlade s Prílohou 6B
k Príručke pre prijímateľa LEADER
Aktualizácia min. a max. výšky oprávnených výdavkov pričom musí byť dodržaná
podmienka, že maximálna výška NFP na 1 projekt je 100 000 EUR z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, berúc do úvahy celkovú výšku finančnej
alokácie na príslušné podopatrenie.
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
Iné
Región4
MR
VR
Spolu
Aktualizácia podľa relevantnosti
Odstrániť text
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná jednotka

2 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014
3 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu
4 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

v rámci výzvy 21/PRV/2017 (kritéria pre
výber projektov), nesmú byť znížené
pod údaj uvedený pôvodne, je
postačujúce, ak MAS dodrží celkový
počet pracovných miest za PRV
Indikatívny harmonogram výziev



Odstrániť text

Časť B.) Akčný plán pre Chod MAS a animácie (pôvodne: Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu MAS)
MAS aktualizuje pôvodný názov v stratégii CLLD nasledovne: Časť B.) Akčný plán pre chod MAS a animácie
MAS odstráni tabuľku/-y „Opatrenie PRV - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu“
MAS odstráni tabuľku/-y „Opatrenia IROP - akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu“
MAS presunie tabuľka č. xxx A/B/C/D, ktorá sa týkala chodu MAS animácii v rámci základnej alokácie do časti
B.) Akčný plán pre Chod MAS a animácie
MAS vytvorí Tabuľku samostatne pre animácie v rámci PRV len MAS z menej rozvinutých regiónov (základná
alokácia)
MAS vytvorí Tabuľku samostatne pre Chod MAS a animácie a v rámci PRV len MAS z viac rozvinutých
regiónov (základná alokácia)
MAS vytvorí Tabuľku samostatne pre Chod MAS1 a Chod MAS 2 v rámci IROP (základná alokácia z menej
rozvinutého regiónu)
MAS vytvorí Tabuľku samostatne pre animácie a chod MAS v rámci PRV všetky schválené MAS (dodatočná
výkonnostná alokácia na základe splnenia míľnika A a dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia PRV
v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách)

Tabuľka č. xxx: Chod MAS a animácie (základná alokácia pre MAS z viac rozvinutého regiónu)
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia5
Priradenie k fokusovej oblasti PRV
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 6
Oprávnené výdavky
Výška
príspevku
a maximálna)

(minimálna

MAS odstráni text
Región7

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR
VR
Spolu

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

MAS odstráni text

Povinné prílohy stanovené MAS

MAS odstráni text

Merateľné ukazovatele projektu
Indikatívny harmonogram výziev

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná jednotka

Počiatočná
hodnota

MAS odstráni text

Tabuľka č. xxx: Animácie (základná alokácia pre MAS z menej rozvinutého regiónu)
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia8
Priradenie k fokusovej oblasti PRV

5 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014
6 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu
7 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
8 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014

Celková
cieľová
hodnota

Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 9
Oprávnené výdavky
Výška
príspevku
a maximálna)

(minimálna

MAS odstráni text
Región10

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR
VR
Spolu

Princípy pre stanovenie výberových
a
hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií
Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu
Indikatívny harmonogram výziev

MAS odstráni text
MAS odstráni text
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

MAS odstráni text

Tabuľka č. xxx: Chod MAS1 a Chod MAS 2 v rámci IROP (základná alokácia z menej rozvinutého
regiónu)
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia11
Priradenie k fokusovej oblasti PRV
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci
Oprávnené výdavky
Výška
príspevku
a maximálna)

(minimálna

MAS odstráni text
Región12

Finančný plán

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR
VR
Spolu

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

MAS odstráni text

Povinné prílohy stanovené MAS

MAS odstráni text

Merateľné ukazovatele projektu
Indikatívny harmonogram výziev

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná jednotka

MAS odstráni text

9 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu
10 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
11 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014
12 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Tabuľka č. xxx: Chod MAS a animácie (dodatočná alokácia na základe splnenia míľnika A ), max. 20%
z pridelenej dodatočnej alokácie na základe splnenia míľnika A
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia13
Priradenie k fokusovej oblasti PRV
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 14
Oprávnené výdavky
Výška
príspevku
a maximálna)

(minimálna

MAS odstráni text
Región15

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR

Finančný plán

VR
Spolu
Princípy pre stanovenie výberových a
hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií

MAS odstráni text

Povinné prílohy stanovené MAS

MAS odstráni text

Merateľné ukazovatele projektu
Indikatívny harmonogram výziev

Kód/ID

Názov/Ukazovate
ľ

Počiatočná
hodnota

Merná jednotka

Celková
cieľová
hodnota

MAS odstráni text

Tabuľka č. xxx: Chod MAS a animácie (dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle
nariadenia o prechodných pravidlách), max. 20% z pridelenej dodatočnej alokácie na základe predĺženia
obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách
Názov opatrenia
Priradenie kódu opatrenia16
Priradenie k fokusovej oblasti PRV
Ciele opatrenia
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Intenzita pomoci 17
Oprávnené výdavky
Výška
príspevku
a maximálna)

(minimálna

MAS odstráni text
Región18

Finančný plán

Spolu

EÚ

MR
VR
Spolu

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

MAS odstráni text

13 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014
14 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu
15 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
16 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014
17 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu
18 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

ŠR

VZ

iné

Povinné prílohy stanovené MAS
Merateľné ukazovatele projektu
Indikatívny harmonogram výziev

MAS odstráni text
Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

MAS odstráni text

5.3. Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD
5.3.1. Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD


5.3.2.


Aktualizácia merateľných ukazovateľov v nadväznosti na kapitolu 5.2 Akčný plán (podopatrenia PRV).

Monitorovacie ukazovatele
MAS vykonáva aktualizáciu:
- „Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb“ – ukazovateľ aktualizovať v zmysle pridelenej
základnej alokácie, dodatočnej výkonnostnej alokácii na základe splnenia míľnika A a dodatočnej alokácii na
základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách.
- „Počet obyvateľov podporenej MAS“ - ukazovateľ aktualizovať len v prípade ak nastala situácia zmeny
pôsobnosti územia MAS (do územia MAS vstúpila obec/z územia MAS vystúpila obec).
- „Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B)“ –
ukazovateľ aktualizovať v zmysle pridelenej základnej alokácie, dodatočnej alokácii na základe splnenia
míľnika A a dodatočnej alokácii na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných
pravidlách. Merateľné ukazovatele PRV - pracovné miesta, ktoré podliehali hodnoteniu MAS v rámci výzvy
21/PRV/2017 (kritéria pre výber projektov), nesmú byť znížené pod údaj uvedený pôvodne, je postačujúce, ak
MAS dodrží celkový počet pracovných miest za PRV
- „Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie CLLD (len časť z
PRV)“ – aktualizovať celkové verejné výdavky (základná alokácia + dodatočná alokácia na základe splnenia
míľnika A a dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných
pravidlách)
- „Celkové verejné výdavky (v EUR)“ – podpora pri prevádzkových nákladoch a oživení - (len časť
z PRV) – aktualizovať celkové verejné výdavky (základná alokácia 19 + dodatočná alokácia na základe splnenia
míľnika A a dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných
pravidlách)
- „Povinné ukazovatele na úrovni IROP“ nevykonáva sa žiadna aktualizácia.

Tabuľka č. xx: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR
Názov cieľového ukazovateľa

Cieľová hodnota v roku 2025

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb
Počet obyvateľov podporenej MAS
Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV)
(oblasť zamerania 6B)20
Tabuľka č. xx: Celkové verejné výdavky – PRV SR
Názov ukazovateľa výstupu

Cieľová hodnota v roku 2025

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v
rámci stratégie CLLD (len časť z PRV)
Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch
a oživení - (len časť z PRV)
Tabuľka č. xx: Povinné ukazovatele na úrovni IROP
Názov ukazovateľa výstupu
Počet podporených podnikov
Zamestnanosť v podporených podnikoch

Merná
jednotka

Cieľová hodnota v
roku 2023

podnik
FTE

19 MAS z menej rozvinutého regiónu v rámci základnej alokácie uvádzajú len animácie. MAS z viac rozvinutého regiónu uvádzajú animácie
a chod MAS.
20 Uvádzajú sa pracovné miesta v zmysle kapitoly 7.1. Navyše pracovné miesta musia byť samostatne vedené a preukázateľne označené ako
pracovné miesto PRV.

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré
sú pre firmu nové

podnik

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré
sú pre trh nové

podnik

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

6.

Finančný rámec

6.1.

Financovanie stratégie CLLD
-

počet

MAS v rámci aktualizácie doplní tabuľku nasledovne:

Tabuľka č. xxx: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP
SPOLU (EUR)
Základná alokácia
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (základná alokácia podľa vzorca
pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho:
Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD
Chod MAS a animácie
Dodatočná alokácia na základe splnenia míľnika A
Celkové zdroje z PRV (EPFRV), z toho:
Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD
Chod MAS a animácie
Dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách
Celkové zdroje z PRV (EPFRV), z toho:
Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD
Chod MAS a animácie
Celkom Chod MAS a animácie
suma v rámci IROP v zmysle vydaného Rozhodnutia na Chod MAS1 a Chod MAS2
(ak relevantné)
suma v rámci PRV v zmysle vydaného Rozhodnutia na podopatrenie 19.4 základná
alokácia
suma v rámci dodatočnej alokácie na základe splnenie míľnika A
suma v rámci dodatočnej alokácie na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle
nariadenia o prechodných pravidlách
-

Chod MAS

Animácie

MAS v rámci aktualizácie odstráni tabuľky:

Tabuľka č. xx: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov
Fond
Región
Alokácia
Celkom
Základná
Dodatočná
(EUR)
alokáciaChyba!
výkonnostná
Záložka nie je definovaná.
alokácia
Celkové zdroje
MR
z PRV (EPFRV)
a IROP (EFRR)
VR
z toho:
- operácie v rámci
MR
implementácie
VR
stratégie CLLD
MR
- chod MAS
VR
MR
- animácie
VR
Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému riadenia CLLD.

Tabuľka č. xx: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov
PRV
Región
EPFRV
ŠR
VZ
spolu
MR
Operácie v rámci
stratégie CLLD
VR
MR
Chod MAS
VR
MR
Animácie
VR
MR
SPOLU
VR
spolu

IROP
EFRR

ŠR

SPOLU
VZ

spolu

fondy

ŠR

VZ

spolu

6.2.

Finančný plán pre opatrenia
- MAS v rámci aktualizácie odstráni tabuľky:
Vyvážený pomer
PRV:IROP
pre stratégie mimo BSK (menej rozvinutý región)

54 : 46

pre stratégie v rámci BSK (viac rozvinutý región)

75 : 25

Tabuľka č. xx: Sumárna tabuľka finančného plánu
Opatrenie
stratégie
CLLD

Fond

Región

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

MR
VR
MR
VR
Pozn.: V tabuľke sa uvádzajú len opatrenia v rámci PRV a IROP.
Tabuľka č. xx: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu
PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
Stratégia CLLD mimo BSK (viac rozvinutý región)
Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región)

Tabuľka č. xx: Zameranie stratégie podľa sektorov
- Aktualizácia, bude zahŕňať základnú alokáciu, dodatočnú alokáciu na základe splnenia míľnika A a dodatočnú
alokáciu na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách a zároveň pomer pre
verejný a súkromný sektor stanovený v zmysle podmienok IROP (minimálne 30% pre ŠC 5.1.1 súkromný sektor)
a PRV (min. 15 % pre súkromný sektor). V zmysle kapitoly 6.4, ods.6, písm. a) a písm. b) a ods. 10 Systému riadenia
CLLD je MAS je povinná minimálne 15 % pridelenej dodatočnej alokácie alokovať na podopatrenia zamerané na
súkromný sektor. Minimálne 15% na súkromný sektor za PRV sa vypočíta nasledovne:
Príklad:
Dodatočná alokácia na základe splnenia míľnika A

205 779 €

Dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia PRV SR 2014 – 2022 v zmysle nariadenia
o prechodných pravidlách

511 070 €

SPOLU
Výpočet chod MAS a animácie
Implementácia projektov
minimálne 15% súkromný sektor

716 849 €
716 849 €/120x20
119 474 €
597 375 €
89 606,25 €

Rozdelenie verejného a neverejného sektora:
VEREJNÝ SEKTOR
Verejný sektor je v súlade s § 3 zákona o rozpočtových pravidlách zastúpený:
a) subjekty ústrednej správy:
štátne rozpočtové organizácie;
štátne príspevkové organizácie;
verejné vysoké školy;
iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým úradom SR podľa § 19 až § 21
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
b) subjekty územnej samosprávy
obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;
vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.
c)
združenia právnických osôb zo sektora verejnej správy (všetci členovia združenia sú zo sektora verejnej
správy).
NEVEREJNÝ SEKTOR (súkromný sektor)
Podnikateľský sektor je zastúpený:

a) podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorí vykonávajú podnikanie v zmysle § 2 ods. 1
Obchodného zákonníka;
b) právnické osoby združujúce podnikateľov a ich záujmy.
Občiansky sektor je zastúpený, napr.:
a) občianske združenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
b) občan;
c) ostatné neprofesijné záujmové združenia, napr.: rybárske a poľovnícke združenia;
d) a iné.
Súkromný sektor = neverejný sektor
Názov opatrenia stratégie
CLLD

Rozpočet na
opatrenie

Oprávnený prijímateľ
verejný sektor
(označiť „X“)

Oprávnený prijímateľ
neverejný sektor
(označiť „X“)

%

%

Celkový
rozpočet
podľa
sektorov
Percentuálny pomer zamerania
stratégie

Pozn. Pomer medzi verejným a súkromným sektorom sa vypočíta na základe jednotlivých opatrení stratégie CLLD - rozpočet
projektovaných aktivít z PRV a IROP (MAS ako žiadateľ podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie sa
nezapočítava k žiadnemu sektoru)

7.

Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia


MAS vykonáva aktualizáciu len v prípade, ak sa aktualizoval ukazovateľ „Pracovné miesta vytvorené v
podporovaných projektoch (LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B)“ v kapitole 5.3.2.

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD


7.4.1



MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať
MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

7.4.2 Synergie a komplementarity Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp.
plánujú realizovať


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

7.5 Popis multiplikačných efektov


MAS nie je oprávnená vykonať aktualizáciu tejto kapitoly.

Príloha č. 1 k stratégii CLLD: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
Rozloha územia (v km2)
Počet obyvateľov (spolu)
Hustota obyvateľstva (obyv./km2)21
Priemerná nezamestnanosť (za MAS)
Počet obcí (spolu)
Zoznam obcí
p.č.

Názov

Mesto
(označiť)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
n.

21 Uvedie sa hustota obyvateľstva celého územia MAS

Mesto nad 20 000
obyv.
(označiť)

Administratívne zaradenie
Okres

Kraj

Priemerná nezamestnanosť
(za okres)

Príloha č. 2 k stratégii CLLD: Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS
p.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
n.

Názov obce

Dátum a číslo Uznesenia potvrdzujúce súhlas obce
so zaradením do územia MAS

Potvrdenie pravdivosti štatutárom obce
Meno a priezvisko

Dátum, podpis a pečiatka

Príloha č.4 k stratégii CLLD: Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)22
p.č.

Názov subjektu/Meno,
priezvisko a titul23

FO/PO24

Sídlo/adresa25

IČO/dátum narodenia

Záujmová
skupina26

Zástupca subjektu
v rámci MAS27

Dátum, podpis a
pečiatka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

22 Žiadateľ predloží jeden kompletný zoznam členov MAS podľa sektorov
23 Názov subjektu u právnických osôb musí byť uvedený presne v súlade s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra pozemkových spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní
činností ako samostatne hospodáriaci roľník a pod.). U obcí sa uvádza názov obce. Pri fyzických osobách sa uvedie priezvisko, meno a titul
24 FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba
25 Údaj deklarujúci pôsobenie v území MAS (sídlo v prípade právnickej osoby, miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, prevádzku podniku, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby)
26 Priradenie člena MAS k záujmovej skupine - záujmová skupina verejného sektora (ZSVS), záujmová skupina podnikateľského sektora (ZSPS),záujmové skupina občianskeho sektora (ZSOS).
27 Právnická osoba ako člen MAS musí určiť fyzickú osobu, ktorá ju bude zastupovať v orgánoch MAS a to na základe písomného plnomocenstva.

