Príloha č.1

Metodický pokyn na vypracovanie dodatku/verzie k stratégii miestneho rozvoja
vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“)
v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia
a pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie

(Titulný list)

Názov stratégie CLLD:

Názov MAS:
Dodatok č1. :
Logo MAS (ak je vytvorené)

1

resp. verzia

Abstrakt
MAS nevykonáva žiadne úpravy pôvodného textu, doplní nasledovný povinný text:
Dodatok č......., resp. verzia č. ....... (MAS uvedie len buď dodatok alebo verzia) sa vypracoval/a
v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia stratégie (uviesť
názov stratégie) realizovaného (uviesť mesiac/rok). Dodatok č......., resp. verzia č. ....... ....... (MAS
uvedie len buď dodatok alebo verzia) bol schválený najvyšším orgánom MAS dňa (uviesť
deň/mesiac/rok).
Závery a odporúčania poukazujú na prijatie opatrení pre zlepšenie procesov a výsledkov
implementácie stratégie CLLD a to formou aktualizácie stratégie CLLD. Zdôvodnenie zmien a úprav
stratégie CLLD (uviesť názov stratégie) sú uvedené v jednotlivých kapitolách strednodobého
hodnotenia v časti „Závery a odporúčania“.
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1. Základné informácie o MAS
1.1. Identifikačné údaje MAS


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu podľa potreby. MAS nie je oprávnená odstrániť povinné
náležitosti tabuľky.

Údaje o MAS

Názov MAS
Dátum registrácie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov
Sídlo
IČO
DIČ (ak relevantné)
Názov banky

Údaje o banke

Číslo účtu
IBAN
SWIFT
Meno a priezvisko

Údaje o štatutárovi

E-mail
Telefón
Meno a priezvisko

Údaje o kontaktnej osobe

E-mail
Telefón

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


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu (najmä čo sa týka hustoty a počtu obyvateľov, len ak je
relevantné) v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia
pričom bude vychádzať z údajov zverejnených na webovom sídle www.apa.sk, ktoré budú
vychádzať zo Štatistického úradu SR k 31.12 pre roky 2018 – 2019 a údaje o nezamestnanosti
zo zdroja Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny platné k 30. 06. 2020.
Povinné prílohy:
 MAS predkladá k dodatku/verzii stratégie CLLD len Prílohu č. 1 Vymedzenie územia
a obyvateľstva MAS (údaje budú zverejnené na webovom sídle www.apa.sk. Údaje budú
vychádzať zo Štatistického úradu SR k 31.12 pre rok 2019 pre počet obyvateľov MAS,
rozlohu územia, hustotu obyvateľstva a počet obcí. Pre priemernú mieru nezamestnanosti sa
uplatnia údaje, ktoré budú vychádzať z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny platné
k 30. 06. 2020) v prípade, ak nastali zmeny, resp. úprava v predmetnej prílohe berúc do úvahy
ustanovenia Systému riadenia CLLD, kap. 6.3.3.4.

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


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

2.2. Tvorba partnerstva a stratégie CLLD.
 MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny.
Povinné prílohy:
 MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy. MAS nepredkladá
k dodatku/verzii žiadne prílohy.

3. Analytický rámec
3.1. Analýza zdrojov územia


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia, pričom MAS bude vychádzať z údajov k 30. 06. 2020.
 Nie všetky socio-ekonomické podmienky, ktoré sa od roku 2014 zmenili sa musia odraziť
v aktualizovaných údajoch analýzy zdrojov územia t.j. MAS nie je oprávnená zmeniť, resp.
upraviť celú analýzu zdrojov územia.
Povinné prílohy:
 MAS predkladá k dodatku/verzii stratégie CLLD Prílohu č. 6 Zoznam zdrojov (analýzy)
a vstupných dokumentov v prípade, ak nastali zmeny, resp. úprava v kapitole 3.1

3.2. SWOT analýza


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia, pričom body vyplývajúce z analýzy SWOT by mali byť jasne
založené na faktoch/údajoch získaných z analýzy zdrojov územia, t. z. každý bod zo SWOT
analýzy musí vyplývať, resp. vychádzať z uvedených skutočností v bode 3.1. (zmena, resp.
úprava
v bode 3.1).

3.3. Identifikácia potrieb


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia doplnením textu, napr.: Pri identifikovaní potrieb boli
smerodajné slabé stránky čiastkových SWOT analýz a príležitostí, ktoré by mohli pomôcť
k naplneniu potrieb. Na základe strednodobého hodnotenia sme identifikovali nasledovné
prioritné potreby:
- zintenzívnenie využitia prírodného a kultúrneho potenciálu v prospech rozvoja CR,
- rozšírenie ponuky a kvality služieb v CR,
- zvýšenie propagácie a informovanosti územia,
- zvýšenie spolupráce v CR,
- rozvoj potravinárskych reťazcov .
Identifikácia potreby

Zintenzívnenie využitia prírodného
a kultúrneho potenciálu v prospech
rozvoja CR

Rozvoj potravinárskych reťazcov

Zdôvodnenie
Územie je regiónom s prírodným
bohatstvom. Potenciálom územia je aj
jej kultúrne rozmanitá história. Už
v súčasnosti sú kľúčové miesta, kde sa
CR rozvíja. Pre ekonomicky silné
odvetvie CR je potreba potenciál
územia viac využívať, dobudovať
chýbajúce cyklotrasy, poznávaciu
a drobnú infraštruktúru.
Pre výrobcov potravín je kľúčové
udržať si a zlepšiť pozíciu na
domácom trhu,
Uplatnením krátkych dodávateľských
reťazcov je možné redukovať náklady
na obchod a distribúciu a významne
podporiť príjmy prvovýrobcov.

Previazanosť na SWOT analýzu –
slabé stránky

Oblasť:
prírodné zdroje
materiálne zdroje

Oblasť:
ekonomické zdroje
ľudské zdroje

4. Strategický rámec


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa



MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy nakoľko vízia bola stanovená
na obdobie 7-10 rokov, minimálne do roku 2023, tak ako aj strategický cieľ.

4.2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení








MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia. MAS je oprávnená vykonávať len zmeny, resp. úpravy
v nadväznosti na SWOT analýzu a identifikované potreby.
MAS je oprávnená v rámci:
- priorít a špecifických cieľov, ktoré ostávajú stále v platnosti odstrániť preklepy, zjavné
chyby a pod.,
- priorít a špecifických cieľov, ktoré ostávajú stále v platnosti doplniť nové opatrenie
PRV v nadväznosti na závery SWOT analýzy a identifikácie potrieb,
- doplniť novú prioritu/špecifický cieľ v nadväznosti na dodatočnú výkonnostnú
alokáciu avšak berúc do úvahy závery SWOT analýzy a identifikáciu potrieb,
- obmedziť rozsah platnosti niektorých špecifických cieľov,
- obmedziť rozsah platnosti niektorých opatrení/podopatrení,
- vykonať presun finančných prostriedkov:
 v rámci podopatrení uvedených v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
- základná alokácia (MAS musí brať do úvahy alokáciu na vyhlásených
výzvach na predkladanie ŽoNFP) len v prípade, že na dané
opatrenie/podopatrenie bola vyhlásená a uzatvorená (dátum vyhlásenia –
dátum uzavretia) minimálne jedna výzva na predkladanie ŽoNFP zo strany
MAS do 31.10.2020,
 v rámci podopatrení neuvedených v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
(verzia 1.2) - základná alokácia.
V prípade doplnenia nového špecifického cieľa v nadväznosti na dodatočnú výkonnostnú
alokáciu sa musí uviesť jeho príslušnosť k „fokusovým oblastiam PRV SR 2014 - 2020“
a špecifickým cieľom IROP, pričom jeden cieľ môže prispievať k napĺňaniu viacerých
fokusových oblastí – primárne alebo sekundárne, zároveň musia byť definované opatrenia,
ktorými sa budú priority a špecifické ciele napĺňať.
V prípade opatrení financovaných z PRV SR 2014 - 2020 sa musia priradiť k týmto
opatreniam aj kódy opatrení stratégie CLLD zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. Opatrenia
sa rozdelia na opatrenia v rámci PRV SR 2014 - 2020, opatrenia v rámci IROP a opatrenia
„iné/vlastné“ (financované mimo zdrojov PRV SR 2014 - 2020 a IROP).

4.3. Súhrn strategického rámca


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia.

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

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

Priorita 2:
Špecifický cieľ:
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

Priorita n:
Špecifický cieľ
Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

4.4. Integrované znaky stratégie CLLD


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

4.5. Inovatívne znaky stratégie CLLD


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

5. Implementačný rámec
5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu
5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS
 MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia (ak relevantné) týkajúce sa sebahodnotenia MAS, t.j. v prípade
ak v rámci tejto kapitoly MAS uviedla aj vykonávanie činnosti, ktoré nie sú uvedené
v Systéme riadenia CLLD, je oprávnená ich na základe záverov a odporúčaní vyplývajúcich
zo strednodobého hodnotenia zmeniť, resp. upraviť.
 MAS je oprávnená vykonať opravu zrejmých nesprávností a precizovanie textov v súlade
so Systémom riadenia CLLD v platnom znení.
Povinné prílohy:
 MAS predkladá k dodatku/verzii stratégie CLLD len Prílohu č. 7 Organizačná štruktúra MAS
v prípade, ak nastali zmeny, resp. úprava v kapitole 5.1.1.
5.1.2. Implementačný proces
 MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

5.2. Akčný plán


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia.





Merateľné ukazovatele PRV - pracovné miesta v rámci základnej alokácie, 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. Ostatné merateľné ukazovatele v rámci PRV (základná alokácia) je možné
upraviť v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia.
V rámci PRV (základná alokácia) je MAS oprávnená vykonať aktualizáciu merateľných
ukazovateľov len pri tých podopatreniach, ktoré podliehajú úprave/zmene v zmysle záverov
a odporúčaní, ktoré vyplývajú zo strednodobého hodnotenia.

V rámci PRV, časť A.) Akčný plán pre základnú alokáciu je MAS oprávnená vykonať
aktualizáciu len pri tých podopatreniach PRV, ktoré podliehajú úprave/zmene a rozsahu
v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia a to v týchto
častiach akčného plánu pre základnú alokáciu:
„Ciele opatrenia“ v prípade, ak dôjde k doplneniu oprávnených činností, resp.
oprávnených prijímateľov
„Zdôvodnenie výberu“ v nadväznosti na zmenu, resp. úpravu textu v časti ciele
opatrenia
„Rozsah a oprávnené činnosti“ – rozšíriť oprávnené činnosti, ktoré musia reflektovať
audit zdrojov, SWOT analýzu, problémovú analýzu a musia mať väzbu na špecifický
cieľ a/alebo prioritu
„Oprávnení prijímatelia“ – rozšíriť oprávnených prijímateľov
„Oprávnené výdavky“ – rozšíriť oprávnené výdavky
„Výška príspevku (minimálna a maximálna)“ – úprava min. a max. výšky oprávnených
výdavkov pričom musí byť dodržaná podmienka, že maximálna výška NFP na 1 projekt
(okrem aktivít zameraných na chod MAS a animácie) je 100 000 EUR z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, berúc do úvahy celkovú výšku výdavkov
na príslušné podopatrenie.
„Finančný plán“ – úprava v nadväznosti na odporúčania vyplývajúce zo strednodobého
hodnotenia. MAS je oprávnená vykonať presun finančných prostriedkov
 v rámci podopatrení uvedených v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER základná alokácia (MAS musí brať do úvahy alokáciu na vyhlásených výzvach na
predkladanie ŽoNFP) len v prípade, že na dané opatrenie/podopatrenie bola
vyhlásená a uzatvorená (dátum vyhlásenia – dátum uzavretia) minimálne jedna
výzva na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS do 31.10.2020,
 v rámci podopatrení neuvedených v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (verzia
1.2) - základná alokácia.
- „Merateľné ukazovatele projektu“ - úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania
vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia
- „Indikatívny harmonogram výziev“ - úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania
vyplývajúce zo strednodobého hodnotenia
MAS nie je oprávnená vykonať presun finančných prostriedkov z opatrení/podopatrení
v základnej alokácii do opatrení/podopatrení v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácii.

 V rámci IROP, časť A.) Akčný plán pre základnú alokáciu sa nepripúšťajú žiadne
úpravy.


-

V rámci časti B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu je MAS oprávnená
vykonať aktualizáciu nasledovne:
Stanovujú sa opatrenia pre PRV SR 2014 - 2020, ktoré budú realizované MAS
na základe priznanej dodatočnej výkonnostnej alokácie v zmysle podmienok kapitoly
6.4 Systému riadenia CLLD. MAS nemusí implementovať opatrenia, ktoré si stanovila
v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie v stratégii CLLD a môže vychádzať
z analýzy zdrojov územia, zohľadňovať závery SWOT analýzy a potreby územia, berúc
do úvahy stanovené ciele stratégie CLLD v zmysle strednodobého hodnotenia.
Alokácia na chod MAS v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácie nesmie presiahnuť
20 % nákladov pridelenej dodatočnej výkonnostnej alokácie. Zároveň musí byť
dodržaná podmienka, že celková alokácia na chod MAS nesmie presiahnuť 20 %
celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD (základná +
dodatočná alokácia). Finančné prostriedky schválené v rámci základnej alokácii nesmú
byť prekročené (chod MAS aj animácie). MAS je povinná dodržať aj podmienku, že
náklady súvisiace s oživovaním stratégie CLLD (animácie) musia tvoriť minimálne
15 % a maximálne 25 % z celkových výdavkov na chod MAS a animácie.
Akčný plán časti B) bude rozdelený na opatrenia financované z rozpočtu EPFRV
(podopatrenia + chod MAS a animácie) a EFRR (len chod MAS). Opatrenia, ktoré
MAS budú realizovať musia byť v súlade s príslušnými článkami nariadenia (EÚ) č.
1305/2013, ako aj dodržiavať podmienku, že rovnaký výdavok nesmie byť financovaný
z viacerých zdrojov.
V rámci PRV SR 2014 - 2020 stanovuje MAS opatrenia len v zmysle Prílohy 6B
Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
LEADER.
MAS je povinná maximálne 50% pridelenej dodatočnej výkonnostnej alokácie alokovať
na podopatrenia zamerané na verejný sektor. Minimálne 50% pridelenej dodatočnej
výkonnostnej alokácie je MAS povinná alokovať na podopatrenia zamerané
na neverejný sektor.
MAS nie je oprávnená vykonať presun finančných prostriedkov z opatrení/podopatrení
v rámci dodatočnej výkonnostnej alokácii do opatrení/podopatrení v základnej alokácii.

Jednotlivé opatrenia (vrátane chodu MAS) v rámci dodatočnej alokácie budú uvedené v nasledovnej
štruktúre:
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
Zdôvodnenie výberu
Rozsah a oprávnené činnosti
Oprávnení prijímatelia
Finančný plán

.
-

Región

Spolu

EÚ

ŠR

iné

VZ

MR

-

VR

-

-

-

-

Spolu

-

Kód ID/názov
Merateľné ukazovatele projektu

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Indikatívny harmonogram výziev

V prípade, ak MAS plánuje implementovať aj podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností
spolupráce miestnej akčnej skupiny, aktualizuje stratégiu CLLD o toto podopatrenie. Dodatočná
výkonnostná alokácia nezahŕňa finančné prostriedky na realizáciu podopatrenia 19.3 Príprava
a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny. V rámci „Rozsah a oprávnené činnosti“
a „Oprávnené výdavky“ MAS uvedie, ktoré činnosti a výdavky plánuje realizovať (viď Metodický
pokyn na vypracovanie strednodobého hodnotenia).

5.3. Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD
5.3.1. Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD
 MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia.
5.3.2. Monitorovacie ukazovatele
 MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia berúc do úvahy dodatočnú výkonnostnú alokáciu.

6.

Finančný rámec

6.1.

Financovanie stratégie CLLD

MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia nasledovne:
Tabuľka č. xx2: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP – základná alokácia a dodatočná
výkonnostná alokácia
Základná alokácia3

Dodatočná výkonnostná
alokácia

Celkom
(EUR)

Celkové zdroje z PRV (EPFRV)
a IROP (EFRR) z toho:
- operácie v rámci implementácie
stratégie CLLD
-

chod MAS a animácie

SPOLU (EUR)

MAS doplní číslo tabuľky v zmysle schválenej stratégie CLLD
MAS doplní finančné prostriedky v zmysle schválenej stratégie CLLD (Rozhodnutie o schválení stratégie CLLD zo strany
PPA).
2
3

Tabuľka č. xx2: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov - základná
alokácia a dodatočná výkonnostná alokácia
Fond

Región

Alokácia
Základná
alokácia3

Celkové zdroje z PRV
(EPFRV) a IROP (EFRR)
z toho:

MR

- operácie v rámci
implementácie stratégie
CLLD

MR

Dodatočná
výkonnostná
alokácia

Celkom
(EUR)

VR

VR
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. xx2: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov (základná alokácia a dodatočná výkonnostná
alokácia)
PRV

IROP

SPOLU

Región
EPFRV
Operácie v rámci
stratégie CLLD

Chod MAS

MR
VR
MR
VR

Animácie

MR
VR
MR

SPOLU

VR
spolu

ŠR

VZ

spolu

EFRR

ŠR

VZ

spolu

fondy

ŠR

VZ

spolu

Finančný plán pre opatrenia

6.2.


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy v tabuľke týkajúcej
sa vyváženého pomeru medzi PRV a IROP
MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia nasledovne:
Tabuľka č. xx2: Sumárna tabuľka finančného plánu (základná alokácia a dodatočná
výkonnostná alokácia)
Opatrenie stratégie
CLLD

Fond

Región

Spolu

EÚ

ŠR

VZ

iné

MR
VR
MR
VR
Pozn.: V tabuľke sa uvádzajú len opatrenia v rámci PRV a IROP.

Tabuľka č. xx2: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu
PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
základná alokácia4 (vyvážený pomer)

PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
dodatočná výkonnostná alokácia

Stratégia CLLD mimo BSK
(menej rozvinutý región)
Stratégia CLLD v rámci BSK
(viac rozvinutý región)

Tabuľka č. xx2: Zameranie stratégie podľa sektorov (základná alokácia a dodatočná
výkonnostná alokácia)
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)

4

MAS uvedie pomer v zmysle schválenej stratégie CLLD.

7. Zhodnotenie prínosov
a doplnkovosť

stratégie

CLLD,

jej

synergie

7.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia


MAS vykonáva zmeny, resp. úpravu v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce
zo strednodobého hodnotenia

7.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

7.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

7.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
 MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.
7.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať
 MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.
7.4.2 Synergie a komplementarity Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú,
resp. plánujú realizovať
 MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

7.5 Popis multiplikačných efektov


MAS nie je oprávnená vykonávať žiadne zmeny, resp. úpravy.

