
5.2 Akčný plán 

 

Akčný plán je zoznamom konkrétnych krokov, realizáciou ktorých sa dosiahnu stanovené 

ciele stratégie. Je rozdelený na opatrenia financované z rozpočtu EFRR, opatrenia 

financované z rozpočtu EPFRV a opatrenia financované z iných zdrojov,  vrátane zdrojov 

MAS. 

Opatrenia sú  v súlade s príslušnými článkami nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, s cieľmi politiky 

rozvoja vidieka a zohľadňujú dohodnuté pravidlá komplementarity v rámci CLLD medzi 

PRV a IROP (medzi fondmi EPFRV a EFRR).  Dodržiavajú tiež podmienku, že rovnaký 

výdavok nesmie byť refinancovaný z viacerých zdrojov.   

 

Tabuľka č. 18.A: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Investície do hmotného majetku (čl. 17 nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M 04/4.2 

Podpora  pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov  

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

3A, 6A 

Ciele opatrenia  Finalizáciou výrobného procesu rastlinných a živočíšnych produktov  vytvárať 

nadhodnotu a využívaním nových technológií rozšíriť výrobu a distribúciu 

v obchodných reťazcoch nových ako aj tradičných potravinových výrobkov. 

Upraviť vhodné nevyužité hospodárske objekty a zakúpiť vhodnú technológiu pre 

zriadenie  výrobných priestorov  na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych 

výrobkov a ich distribúciu v biokvalite  do produkčno – spotrebiteľských reťazcov. 

Doplniť technológiu  existujúceho nevyužitého bitúnku  finálne podľa normy. 

Pristaviť k súčasnému pekárenskému objektu  výrobné  a skladovacie priestory, 

obstarať pekárenskú technológiu  pre výrobu bezlepkových pekárenských výrobkov. 

V rámci krátkych obchodno - predajných reťazcov zriadiť vhodné predajné miesto. 

Zdôvodnenie výberu Doposiaľ v regióne sa realizuje len predaj poľnohospodárskych živočíšnych zvierat 

a rastlinných produktov bez vytvárania akejkoľvek nadhodnoty mimo región čo má 

negatívny dopad na zamestnanosť v regióne ako i ponuku vlastných výrobkov.    

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1.výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov 

súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom 

poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady 

obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok); 

2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a 

technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho 

vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, 

uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a 
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potravinárskych výrobkov; 

3.stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu 

miestnej zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie; 

4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, 

osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, manipulačných 

vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; 

5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie 

výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským 

reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania 

programov správnej výrobnej praxe; 

6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo 

elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd; 

7.investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych 

produktov; 

8.  investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní; 

9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické 

zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia). 

Oprávnení prijímatelia Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) môžu byť podniky v zmysle čl. 

107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich 

právny status a spôsob financovania, ktoré sú: 

 fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania 

produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby 

(s výnimkou rybích produktov); 

 fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. 

Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky (v 

zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014). 

Intenzita pomoci  Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro, malý a 

stredný podnik je 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského 

kraja) 

Oprávnené výdavky Pre oprávnené výdavky vo všeobecnosti platí, že  sú to výdavky, pri ktorých verejné 

obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, boli vynaložené až po predložení 

ŽoNFP na PPA a oprávnenosť výdavkov  bola deklarovaná odsúhlasením 

verejného obstarávania zo strany PPA. 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min. 10 000 Max.  90 000 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 180 000 67 500 22 500 90 000  

VR      

Spolu   180 000 67 500 22 500 90 000  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

1. Opatrenia  spĺňajú  podmienky trvalo udržateľného rozvoja regiónu 

2. Spolupráca a kvalita partnerstva pri výrobe a distribúcii 

3. Zhodnotenie a finalizácia poľnohospodárskych surovín 
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4. Spracovanie suroviny vo vlastných, alebo partnerských spracovateľských 

zariadeniach  v regióne 

5. Využitie marketingových nástrojov pre distribúciu a spotrebu 

poľnohospodárskych výrobkov 

6. Dosiahnutie vyššieho stupňa biokvality výrobkov 

7. Vytváranie nových pracovných miest 

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadosti 

2. Dopad projektu na vytvorenie pracovných miest a na ekonomickú 

a sociálnu oblasť územia 

3. Posúdenie stupňa efektívnosti vynaložených prostriedkov 

4. Rozsah plánovaných činností a zoznam príloh 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Zmluvy s dodávateľmi z regiónu 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

4.2 

 

počet zrealizovaných 

investícií alebo 

technológií 

počet  4 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

November 2017 

 

Tabuľka č. 18. B: Opatrenie Stratégie CLLD 

Názov opatrenia  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti (čl. 19 nariadenia 

EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M 06/6.4 

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

6A, 5C 

Ciele opatrenia  rozšíriť kapacitu existujúcich ubytovacích zariadení a diverzifikovať činnosti 

zariadení CR v regióne o nové doplnkové atraktívne služby pre ich  využívanie 

návštevníkmi a obyvateľmi vidieckych oblastí  

Zdôvodnenie výberu využitie ubytovacích, stravovacích a doplnkových zariadení bude mať dopad nielen 

na vznik pracovných miest, ale i na ekonomiku regiónu. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Účelom poskytnutia pomoci je podpora investícii do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností prostredníctvom pomoci na počiatočnú investíciu 

na: 

- hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba 

nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel 

alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu technológií, 

strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie 

kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty 



 

3 

 

alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti; 

- hmotné a nehmotné aktíva na spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých 

výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE– v rámci 

danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia 

alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, 

vrátane vnútorného vybavenia, nákupu zariadení a pod.v nadväznosti na založenie 

nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu 

činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho 

činnosti; 

Za počiatočnú investíciu sa považuje investícia do hmotných a nehmotných aktív, 

ktorá sa týka založenia nového podniku, rozšírenia kapacity existujúceho podniku, 

diverzifikácie výroby podniku na produkty  alebo služby, ktoré sa predtým 

v podniku nevyrábali alebo neposkytovali. 

Oprávnení prijímatelia Oprávneným žiadateľom (konečným prijímateľom) sú podniky v zmysle čl. 107 

ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich 

právny status a spôsob financovania, ktoré sú:. 

A. v prípade investícii  spojených s vidieckym cestovným ruchom 

a agroturistikou: 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), 

ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve: 

o súkromných vlastníkov a ich združení; 

o obcí a ich združení; 

o Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a 

nakladanie s ním. 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) 

podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), ktorých 

podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%. 

- Nepoľnohospodárske, nelesnícke a neakvakultúrne1mikropodniky 

a malé podniky vo vidieckych oblastiach (v zmysle Prílohy I  nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 651/2014). 

- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky v zmysle 

Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných 

                                                 
1 Nepoľnohospodárskym, nelesníckym a neakvakultúrnym podnikom sa rozumie aj poľnohospodársky, lesnícky a akvakultúrny 

podnik, ktorého podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry/lesníctva/poľnohospodárstva na celkových tržbách/príjmoch, za 

predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, je menší ako 30%. 
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tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania Žiadosti 

o NFP (ďalej len „ŽoNFP“), predstavuje minimálne 30%. 

 

B. Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) v prípade investícii  

spojených so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup 

spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE : 

- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky v zmysle 

Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných 

tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%. 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), 

ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve: 

o súkromných vlastníkov a ich združení; 

o obcí a ich združení; 

o Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a 

nakladanie s ním. 

- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 

oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) 

podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), ktorých 

podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových 

tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, 

predstavuje minimálne 30%. 

Intenzita pomoci  Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 

 55 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA; 

Oprávnené výdavky Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva2 na počiatočnú investíciu, zameranú 

na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo 

diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli 

predmetom jeho činnosti a to:  

 výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Zmluva s dodávateľom/ 

poskytovateľom alebo zhotoviteľom tovarov, prác a služieb môže nadobudnúť 

                                                 
2 V zmysle článku 2, ods. 29 a 30, Kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 hmotné aktíva pozostávajú z pozemkov, budov, závodov, strojov a 
zariadení a nehmotné aktíva sú aktíva, ktoré nemajú fyzickú alebo finančnú podobu, napr. patenty, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo.   
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účinnosť až po predložení ŽoNFP. 

 výdavky, pri ktorých bol dodržaný stimulačný účinok pomoci. Pomoc sa 

pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca pomoci podá písomnú 

ŽoNFP v rámci tejto  tejto výzvy, pred začatím práce3 na projekte alebo činnosti , 

 nadobudnuté aktíva musia byť nové, s výnimkou mikropodnikov a 

malých  podnikov, 

 oprávnené výdavky sú výdavky na oprávnené projekty, a to výdavky na: 

výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rozšírenie kapacity nehnuteľného 

majetku vrátane prípravy staveniska,, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane 

vnútorného vybavenia; u obstarania nehnuteľného majetku ( okrem  

nezastavaného a zastavaného pozemku ) najviac za sumu nepresahujúcu 30 % 

celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým 

posudkom.  

o kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 

% celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú 

znaleckým posudkom.  

o obstaranie nových strojov a zariadení vrátane leasingu do výšky ich 

trhovej hodnoty 

o nehmotné investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru,  

o Za oprávnené vnútorné vybavenie nehnuteľného majetku sa pre potreby 

tejto výzvy pokladajú len elektrospotrebiče, prístroje a technológie ( napr. 

sauna, zariadenie posilňovne ) súvisiace s cieľom projektu. Pokiaľ nie sú 

súčasťou stavby musí ísť o majetok zaradený do dlhodobého hmotného 

majetku ( t.j. samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so 

samostatným technicko-ekonomickým určením s obstarávacou cenou 

nad 1700 EUR resp. s cenou pod 1700 EUR, pokiaľ doba ich 

použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok) 

o  Za oprávnené stroje sa pre potreby tejto výzvy pokladajú len stroje 

slúžiace na výrobu alebo poskytovanie služieb  v súlade s cieľom 

projektu, pričom v oblasti 1 maximálne  spolu do 30 % oprávnených 

výdavkov projektu. Za oprávnené  zariadenia sa pre všetky oblasti pre 

potreby tejto výzvy považujú všetky výrobné a obslužné zariadenia 

a technológie súvisiace s oprávneným predmetom  projektu. 

o Za oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky súvisiace s úpravou okolia 

vrátane zelenej infraštruktúry – stromy, kríky a pod ak sú súčasťou 

stavebnej investície max do výšky 5 %  z oprávnených výdavkov projektu.  

                                                 
3Začatím prác sa rozumie buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok  objednať zariadenie, 

pozemok, stavbu stroj alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup 

pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác. 
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o Za oprávnené výdavky v súvislosti s   oblasťou 1 a 2  sa považujú aj 

výdavky súvisiace poskytovaním stravovacích a reštauračných služieb. 

V rámci oblasti1 len do výšky 30 % oprávnených výdavkov projektu. V 

oblasti 2 výhradne na účel  a pre cieľovú skupinu definovanú v bode 

2.2.3.3 tejto výzvy. 

 Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto 

podmienok: 

o v prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej 3 roky 

po očakávanom dátume ukončenia projektu; 

o v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu finančného 

lízingu a musí zahŕňať záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva 

po uplynutí doby prenájmu. 

 V prípade investícii zameraných na diverzifikáciu činnosti podniku na 

produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti, musia oprávnené výdavky 

prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív4zaevidovanú 

vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác.  

 Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných výdavkov, ak 

spĺňajú tieto podmienky: 

o musia sa používať výlučne v podniku, ktorý je príjemcom pomoci; 

o musia byť odpisovateľné; 

o musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú 

v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi; 

o musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, 

a musia ostať spojené s projektom, na ktorý bola pomoc poskytnutá, 

najmenej počas troch rokov a v prípade veľkých podnikov najmenej päť 

rokov. 

 Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným 

obstarávaním 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min. 10 000 € Max.  70 000 € 

Finančný plán   Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 127 272,73 52 500 17 500 57 272,73  

VR      

                                                 
4Znovupoužitými aktívami sa rozumie hmotný a nehmotný majetok, ktorý bude znovu použitý v rámci oprávnenej činnosti 

podľa tejto schémy. Pri stanovovaní účtovej hodnoty existujúceho (znovupoužitého) majetku je potrebné vziať do úvahy, do 

akej miery je majetok „znovupožitý“ (pomernú časť účtovnej hodnoty). 
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Spolu 127 272,73 52 500 17 500 57 272,73  

Princípy pre stanovenie 

výberových a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

8. Opatrenia  spĺňajú  podmienky trvalo udržateľného rozvoja regiónu 

9. Spolupráca sprostredkovateľov a poskytovateľov služieb CR a kvalita 

partnerstva 

10. Zhodnotenie existujúcich ubytovacích a doplnkových zariadení  

11. Zapájanie samospráv, podnikateľov a neziskového sektoru pri príprave 

lokalít a obcí pri vytváraní optimálnych podmienok pre rozvoj aktivít v CR  

12. Spracovanie ponuky  tzv. balíčkov služieb  v  zariadeniach  CR v regióne 

13. Využitie marketingových nástrojov pre distribúciu propagačných 

materiálov 

Rozlišovacie: 

5. Termín podania žiadosti 

6. Vplyv projektu na vytvorenie pracovných miest a na ekonomiku územia 

7. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov na realizáciu 

navrhovaných opatrení. 

8. Rozsah plánovaných činností a zoznam príloh 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov voči mestu/obci  

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

6.4 pracovné miesta 

vytvorené 

v podporovaných 

projektoch (oblasť 

zamerania 6A) 

počet 0 2 

6.4 podporené projekty počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Jún 2020 

 

Tabuľka č. 18.CB: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20 nariadenia EÚ č. 

1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M07/7.2 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov 

a úspor energie 

Priradenie k fokusovej 6B 
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oblasti PRV / 

ŠC IROP 

Ciele opatrenia  Cieľom je zlepšenie a rozšírenie všetkých druhov infraštruktúr 

 

Zdôvodnenie výberu zvýšenie bezpečnosti a atraktívnosti pre obyvateľov a návštevníkov obce 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity: 

1. Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, 

mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, V 

prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v 

malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu 

znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi 

vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k 

miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho 

cestovného ruchu a pod.); 

2. Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

3. Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných 

priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

4. Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 

prehlbovanie existujúcich obecných studní.  

Oprávnení prijímatelia 

Všetky obce z územia MAS 

Intenzita pomoci  Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov  

Oprávnené výdavky 1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014,  vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, 

2. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 

2.2, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 

a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na 

prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, 

projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním 

projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 

1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 

udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max.  8%). Výdavky na 

prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  predložením ŽoNFP na 

PPA, 

3. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 

2.2, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 

infraštruktúry obce; 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

minimálne 10 000 € 

maximálne  60 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 285 000 213 750 71 250   

VR      

Spolu  285 000 213 750 71 250   
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

Dokument PRV 2014 - 2020 

Vlastné: 

1. Kvalita a komplexnosť technickej a projektovej dokumentácie 

2. Kvalita projektového zámeru na dopad zvýšenia návštevníkov 

3. Miera zapojenia nezamestnaných pri pomocných prácach a úpravách 
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4. Umiestnenie drobných objektov a ciest z pohľadu rozvoja VCR 

5. Udržateľnosť projektu a starostlivosť o zariadenia 

6. Architektonické riešenie projektu 

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadostí 

2. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov 

3. Vplyv projektu na spoločenský a ekonomický význam  

4. Kvalita a rozsah príloh 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

súlad projektu s PHSR PSK a PHSR obce 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

7.2 zrealizované 

investície 

počet 0 10 

7.2 pracovné miesta 

vytvorené 

v podporovaných 

projektoch 

(Leader) (oblasť 

zamerania 6B) 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Február 2018 

 

Tabuľka č. 18.D: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

(čl. 20 nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M07/7.4 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

6B 

Ciele opatrenia  - zlepšenie tepelno-tehnického stavu budov 

- zvýšenie atraktívnosti obce 

- vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity 

Zdôvodnenie výberu zlepšenie kultúrno-spoločenských podmienok  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity:  

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času 

 vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia 

športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie 

nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane 

rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov 

Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 

Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície 

spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného 

odpadu 

Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, 

výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou 

energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby 

považujú len služby spojené so spolkovou  činnosťou v rámci komunitných centier, 

služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené 

s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené 
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s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so 

športom v rámci obecných športových hál a telocviční 

Aktivita 6:investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných 

zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu 

ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace 

so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 

(montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

 

Oprávnení prijímatelia Všetky obce z územia MAS 

Intenzita pomoci  Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov  

Oprávnené výdavky 1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014,  vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, 

2. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 

2.2, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 

a to v max. výške 5% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na 

prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, 

projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním 

projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 

1%) a. Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  

predložením ŽoNFP na PPA, 

3. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 

2.2, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 

infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do 

využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou 

iných investícií v rámci operácie;  

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

minimálne  10 000 € 

maximálne  70 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 280 000 210 000 

 

70 000   

VR      

Spolu  280 000 210 000 70 000   
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

1. Kvalita a rozsah projektovej dokumentácie 

2. Dopad projektu na celoročné využitie objektov 

3. Miera zapojenia dlhodobo nezamestnaných na práce nezahrnuté 

v rozpočte 

4. Spoločenský význam a riešenie životných situácií projektu 

5. Dopad projektu na predaj produkcie na určených miestach  

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadosti 

2. Vlastnícke vzťahy 

3. Rozsah nepovinných príloh 

4. Rozsah plánovaných činností 

5. Dosah projektu na vekové štruktúry 

6. Rozsah plánovaných činností 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

súčinnosť projektu s PHSR obce 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná Počiatočná Celková 
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jednotka hodnota cieľová 

hodnota 

7.4 Zrealizované investície počet 0 10 

7.4 Pracovné miesta 

vytvorené 

v podporovaných 

projektoch (Leader) 

(oblasť zamerania 6B) 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Január 2019 

 

 

Tabuľka č. 18.E: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (čl. 21 

nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M08/8.3 

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými 

katastrofami a katastrofickými udalosťami 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV /ŠC IROP 

4A, 4B, 4C 

Ciele opatrenia  - zníženie rizík požiarov a výskytu škodcov zlepšením infraštruktúry v lesoch 

- vybudovať a opraviť lesné cesty,  zvažnice s ich prepojením v prípade 

lesných požiarov, vybudovať tzv. rozčleňovacie linky 

Zdôvodnenie výberu Zabezpečiť potrebnú starostlivosť o lesné cesty 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

1.výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k 

vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade 

s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným 

objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných 

ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest); 

2.realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým 

škodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky 

feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch 

(aplikácia chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu 

daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je 

účinná). 

Oprávnení prijímatelia Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby (právnickou 

osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe 

oprávnenia),  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

1) súkromných vlastníkov a ich združení; 

2) obcí a ich združení; 

3) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho 

poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a 

nakladanie s ním; 

4) štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; 

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.); 

5) pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných 

vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. 

právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov 

právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň 

obhospodarovateľmi lesa. 

Intenzita pomoci  Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania: 

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25% 

Oprávnené výdavky A) Všeobecné podmienky: 

 

1) Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 

01.12.2014 a výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s 
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výnimkou výdavkov na prípravné práce, akými sú výdavky spojené 

so  získavaním povolení a vypracovávanie štúdií uskutočniteľnosti, 

súvisiacich s  výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou 

nehnuteľného majetku uvedené v bode B)8), pri ktorých verejné 

obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 ale výdavky na 

prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  predložením ŽoNFP 

na PPA, 

 

2) Výdavky, ktoré sú v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným 

hospodárskym plánom) a s Národným plánom ochrany lesov, 

 

3) Výdavky, ktoré vznikli len v rámci tzv. „stimulačného účinku“, t.j. 

podanie ŽoNFP  pred začatím prác na projekte alebo činnosti 

oprávneného žiadateľa/prijímateľa. Začatím prác na projekte alebo 

činnosti sa rozumie buď začiatok činností alebo stavebných prác 

týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať 

zariadenie alebo využívať služby alebo akýkoľvek iný záväzok, na 

základe ktorého je daný projekt alebo činnosť nezvratná, a to podľa 

toho, čo nastane skôr. Prípravné práce, ako sú práce spojené so 

získaním povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa 

nepokladá za začatie prác alebo činností, čiže žiadateľ na ne môže 

vynaložiť výdavky pred podaním ŽoNFP. 

  

4) Výdavky, ktoré žiadateľ zdokumentuje predložením relevantných 

informácií z Programu starostlivosti o les (§47 zákona č.326/2005 

Z.z.) a prípadne inej dokumentácie ochrany prírody podľa §54 

zákona č.543/2002 Z. z. 

 

5) Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným 

obstarávaním. 

 

B) Vecné zameranie: 

 

1) výdavky na výstavbu, rekonštrukciu protipožiarnych lesných ciest, 

ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto 

podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia 

a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie 

výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, 

ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest). 

Výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest je oprávnená ak slúži ako 

prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade 

s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody.  

2) výdavky na realizáciu projektov komplexného protipožiarneho 

monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným 

stupňom požiarovosti, t.j. oprávnené výdavky musia vždy súvisieť 

s monitorovaním lesného pozemku žiadateľa s vysokým a stredným 

stupňom požiarovosti. Tým sa nevylučuje, že monitorovací systém 

okrem lesných pozemkov žiadateľa v dôsledku dosahu zariadenia 

a skladby lesných pozemkov nemôže monitorovať aj ďalšie lesné 

pozemky, resp. priľahlé pozemky. 

V  prípade investícií na účely ochrany pred požiarmi sú oprávnené iba projekty 

realizované v lesných oblastiach klasifikovaných ako oblasti so stredným až 

vysokým stupňom rizika lesných požiarov (oblasti so stredným až vysokým stupňom 

rizika lesných požiarov sú v SR taxatívne určené všeobecne záväzným právnym 

predpisom - vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ohrane lesa v 

prílohe č. 11 v znení jej dodatkov a úprav). 

3) výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a dodávku protipožiarnych 
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monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie 

V prípade investícií na účely ochrany pred požiarmi sú oprávnené iba projekty 

realizované v lesných oblastiach klasifikovaných ako oblasti so stredným až 

vysokým stupňom rizika lesných požiarov (oblasti so stredným až vysokým stupňom 

rizika lesných požiarov sú v SR taxatívne určené všeobecne záväzným právnym 

predpisom - vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ohrane lesa v 

prílohe č. 11 v znení jej dodatkov a úprav). 

4) výdavky na realizáciu preventívnych opatrení malého rozsahu proti 

kalamitným biotickým škodcom, ktorí môžu spôsobiť zamorenie 

v lesoch a ktorých zoznam je uvedený v bode 2.2. formou kladenia a 

asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a 

aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch  

V prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb musí byť riziko 

výskytu príslušnej katastrofy podporené vedeckými dôkazmi a uznané Národným 

lesníckym centrom, v prípade preventívnych opatrení, týkajúcich sa škodcov je 

aplikácia chemických prípravkov oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného 

opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná. 

5) Výdavky na prípravné práce, súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a 

modernizáciou nehnuteľného majetku: 

- výdavky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie – max do 3% z výšky projektu 

- výdavky na poplatky za poradenstvo v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti 

vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie 

uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v 

prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú 

realizovať žiadne investície súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného 

majetku – max. do 2% z výšky projektu,  

6) Výdavky na poplatky architektom, inžinierom a konzultantom za 

stavebný dozor – max do 1% z výšky projektu 

 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min. 10 000 € 

Max.  30 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 30 000 22 500 7 500   

VR      

Spolu  30 000 22 500 7 500   
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s PRV  

Vlastné: 

1. Kvalita spracovania projektovej a technickej dokumentácie 

2. Vybudovanie oddychových zón a náučných chodníkov 

3. Možnosti vytvorenia podmienok pre poľovníctvo 

4. Posúdenie čistoty lesa a preventívne opatrenia proti škodcom 

5. Kvalita hospodárenia v lesoch žiadateľa 

6. Výška vlastných finančných prostriedkov do projektu 

Rozlišovacie: 

1. Termín podania žiadostí 

2. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov 

3. Opatrenia pre zdravotnú funkciu lesa 

4. Možnosti aktivít v lese v zmysle platnej legislatívy 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

súlad projektu s lesným hospodárskym plánom 
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Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

8.3 počet 

zrekonštruovaných 

lesných ciest 

km 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Február 2020 

 

 

Tabuľka č. 18.F: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia Spolupráca (čl. 35 nariadenia EÚ č. 1305/2013) 

 

Priradenie kódu opatrenia  M 16/16.2 

Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov , postupov, procesov a 

technológií 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

1A, 1B, 2A, 3A, 4C, 5C, 6A 

Ciele opatrenia Cieľ: Vytvorenie školského pestovateľského a spracovateľského závodu v oblasti 
pestovania ovocia a zeleniny 

- Pripraviť podnikateľský zámer a pestovateľský program pestovania ovocia 

a zeleniny, vrátane jeho spracovania, 

- Odkúpiť, resp, dlhodobo prenajať vhodný pozemok  

- Nakúpiť sadbový materiál 

- Obstarať pestovateľskú a výrobnú technológiu 

- Obstarať vhodné skladové priestory 

- Spracovať marketingový plán so zámerom odpredaja ovocia a zeleniny do 
škôl cez program Školské ovocie 

Zdôvodnenie výberu zvýšenie podielu regionálnych produktov v regióne  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Pilotné projekty budú prioritne zamerané na:  

a) podporu inovácií a inovatívnych riešení;  

b) vývoj a zavádzanie nových výrobkov, postupov, procesov a technológií;  

c) vývoj a zavádzanie nových postupov a procesov pri odbyte poľnohospodárskych 

produktov a výrobkov;  

d) vývoj a zavádzanie nových inovatívnych postupov v súvislosti s variabilným resp. 

presným obhospodarovaním pôdy a s technikou a technológiou v živočíšnej 

výrobe;  

e) pilotné projekty v rámci spoločných činností realizovaných v záujme zmiernenia 

klímy, ekológie a zlepšenia životného prostredia.  

Oprávnení prijímatelia najmenej tri subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi 

v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, lesnom hospodárstve alebo v sektore 

cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí 

prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane 

medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií 

a výskumných organizácií. 

V prípade verejného subjektu je možná podpora aj jedného subjektu, pokiaľ 

poskytnutá podpora bude mať pozitívny vplyv na konkrétnych konečných 

užívateľov, bude verejne prístupná alebo voľne šíriteľná. V uvedenom prípade 

bude možné využiť postupy v zmysle §26 zákona 292/2014 o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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Tabuľka č. 18.G: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (čl. 35 nariadenia EÚ č. 

1303/2013) 

Priradenie kódu opatrenia  M 19/19.4 

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

6B 

Ciele opatrenia  Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD: 

a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 

b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, 

workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 

rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým 

spojených prác; 

c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí 

a zručností pri príprave projektov. 

Zdôvodnenie výberu  propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území 

Intenzita pomoci  Miera podpory 100 % celkových oprávnených nákladov   

Oprávnené výdavky Oprávnenosť výdavkov je stanovená v čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v čl. 

60-61 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a bude bližšie špecifikovaná vo výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP.  

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min.. 10 000 € 

Max. 49 720 € 

Finančný plán  

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 49 720 37 290 12 430   

VR      

Spolu 49 720 37 290 12 430   

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a hodnotiacich 

kritérií / Hlavné zásady 

výberu operácií6 

V súlade s prílohou hodnotiaceho a bodovacieho kritéria 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

Doklad o vysporiadaní finančných záväzkov s obcou/mestom 

Merateľné ukazovatele 

projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

16.2 Projekty 

spolupráce 

 

počet  1 

16.2 pracovné miesta 

vytvorené v 

podporovaných 

projektoch (oblasť 

zamerania 6A) 

počet 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Jún 2020 
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Rozsah a oprávnené 

činnosti 

budú stanovené vo výzve 

Oprávnení prijímatelia miestne akčné skupiny 

Intenzita pomoci miera podpory je 100 % z celkových oprávnených výdavkov 

Oprávnené výdavky budú stanovené vo výzve 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť 15% a max 25% 

z celkových výdavkov v rámci operácie Chod miestnej akčnej skupiny a animácie 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 42 000 31 500 10 500   

VR      

Spolu  42 000 31 500 10 500   
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

netýka sa  

 

Povinné prílohy stanovené 

MAS 

netýka sa 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

19.4 počet obyvateľov, 

na  ktoré sa 

vzťahujú stratégie 

miestneho rozvoja 

počet 0 13 800 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

na základe výzvy RO 

 

Tabuľka č. 18.H: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia   

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

5.1.1 A 

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií  

Ciele opatrenia  Cieľom je inovačnými metódami realizovať činnosti, ktoré pre miestny rozvoj budú mať 

multiplikačné účinky pri finalizovaní výrobkov a tvorbe pracovných miest. 

Vo výrobe  zvýšiť efektívnosť výrobných faktorov a technologických procesov za účelom 

dosiahnutia vyššej pridanej hodnoty, Uplatňovať a využívať informačné a komunikačné 

technológie, účinné formy marketingu   s cieľom zvýšenia predaja tovarov.   

Obstaraním špeciálnej technológie a zavádzaním inovatívnych prvkov vo výrobe 

rozširovať netradičnú výrobu pri výrobe prevádzkových a ubytovacích prenosných  

objektov a úzko špecializovanej výrobe pre vybraný trh záujemcov. 

Obstaraním drevárskej technológie a úpravou výrobných priestorov na spracovanie 

dreva  dodržať kvalitu  finálnych výrobkov a rozšíriť  sortiment podľa dopytu, najmä 
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regiónu. 

Obstarať novú technológiu do rozšírenia výrobných kapacít a zvýšenie produkcie 

drevárskych výrobkov a prvkov drobnej architektúry vhodných i pre región v obciach 

a rekreačných lokalitách. Časť výroby je vyvážaná do štátov EÚ. 

Rozšíriť a zmodernizovať výrobu ochranných pomôcok a obuvi a ich distribúciu do 

obchodných reťazcov,  

Prostredníctvom MAS Topoľa, resp. Informačného a poradenského centra zabezpečovať 

spoločné stretnutia výrobcov a distribútorov  ako i predajcov s predvádzaním svojich 

výrobkov aj pre iné distribučné firmy, 

Zabezpečovať účasť na komerčných trhoch. 

Zdôvodnenie výberu podpora miestnych podnikateľských subjektov a zavádzanie nových technológii vo 

výrobe, kde sa vytvoria nové pracovné príležitosti pre obyvateľov regiónu 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

B.) nutné stavebnotehnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

tehnológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

C.) podpora marketingových aktivít 

D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni 

miestnej ekonomiky a výmena skúseností 

Oprávnení prijímatelia - samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými 

prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH, 

- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými 

prijímateľmi z OP RH. 

Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 55 % zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

minimálne 10 000 € 

maximálne 100 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 866 327,27 476 480  389 847,27  

VR      

Spolu  866 327,27 452 656  389 847,27  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP, 

Vlastné: 

1. Majetkovo- právne usporiadanie a úroveň dodávateľsko – odberateľských 

vzťahov 

2. Úroveň spracovania projektovej a technickej dokumentácie 

3. Dopad rozšírenia výrobkov a služieb na zvýšenie návštevníkov a štúdia na 

zapojenie sa do obchodných reťazcov 

4. Inovatívny výrobok charakterizujúci a propagujúci územie MAS Topoľa 

5. Rozsah a kvalita partnerstva v rámci kooperácie výroby v regióne 

6. Výška pridanej hodnoty vo výrobnom procese 

7. Podpora predaja formou inovatívnych marketingových metód a foriem 

Rozlišovacie: 

1. Percentuálne prijatie znevýhodnených skupín do zamestnania 

2. Dopad realizácie projektu na ekonomiku územia 
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3. Podiel predaja výrobkov pod značkou regiónu 

4. Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov na vytváranie nových 

pracovných miest 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

Doklad o vysporiadaní finančných záväzkov s obcou/mestom 

Merateľné ukazovatele 

projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1,A Počet 

podporených 

podnikov  

Podniky 0 8 

5.1.1.A Zamestnanosť 

v podporených 

podnikoch 

FTEs 0 9 

5.1.1.A Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť 

výrobky, ktoré sú 

pre firmu nové 

Podniky 0 2 

5.1.1.A Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť 

výrobky, ktoré sú 

pre trh nové 

Podniky 0 2 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Júl 2018 

 

Tabuľka č. 18.I: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia   

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / 

ŠC IROP 

5.1.1 B 

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií  

 

Ciele opatrenia  Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania 

stratégií CLLD 

Zdôvodnenie výberu netýka sa 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, 

workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na 

stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako 

aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach 
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MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií 

CLLD (na úrovni MAS) 

Oprávnení prijímatelia miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu) 

Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 95 % zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Min. 10 000 € Max. 225 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 236 250 225 000  11 250  

VR      

Spolu  236 250 225 000  11 250  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

netýka sa 

Merateľné ukazovatele 

projektu  

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1.B Počet podporených 

MAS 

MAS 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

na základe výzvy RO 

 

Tabuľka č. 18.J: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia   

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

5.1.2 A 

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  vybudovanie dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel nemotorovou dopravou mimo 

cesty I. triedy  

Zdôvodnenie výberu vyčlenenie trás pre cyklistov a peších 

Rozsah a oprávnené zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo 
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činnosti zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým 

zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc 

pre elektrobicykle a pod., 

Oprávnení prijímatelia - mestá/samostatné mestské časti a obce, 

- združenia miest a obcí 

- mikroregionálne združenia 

- občianske združenia 

- neziskové organizácie 

Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 95% zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálne 10 000 € 

Maximálne 30 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 31 578,9 30 000  1 578,5  

VR      

Spolu  31 578,9 30 000  1 578,5  

 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP 

Vlastné: 

1. Kvalita a rozsah PD a technickej dokumentácie k jednotlivým opatreniam 

2. Predpokladané znížené percento využívania osobnej automobilovej dopravy do 

mestskej aglomerácie vybudovaním alternatívnych foriem infraštruktúry 

3. Využívanie inovatívnych metód pri výstavbe a rekonštrukcii trás. 

4. Dopad na ekonomiku regiónu a návštevnosť  

5. Úroveň a kvalita projektu  

Rozlišovacie. 

1. Termín podania žiadostí 

2. Kreatívne zostavenie ponúk a produktov a ich prepojenie na ponuku 

existujúcich subjektov 

3. Dopad na atraktívnosť regiónu MAS Topoľa 

4. Udržateľnosť projektového zámeru 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

napojenosť a súčinnosť projektovej dokumentácie na Stratégiu rozvoja cyklistickej 

a cykloturistickej dopravy 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2.A Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Jún 2019 
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Tabuľka č. 18.K: Opatrenie stratégie CLLD   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia  
 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV / ŠC IROP 

5.1.2 B 

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  vytvorenie podmienok na priamy predaj regionálnych produktov pre konečných 

spotrebiteľov 

Zdôvodnenie výberu ponuka regionálnych produktov priamo spotrebiteľovi 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych 

producentov 

Oprávnení prijímatelia - mestá/samostatné mestské časti a obce 

Intenzita pomoci  Intenzita pomoci predstavuje 95% zo zdrojov EÚ 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna a maximálna) 

Minimálne 10 000 € 

Maximálne 30 000 € 

Finančný plán   

 

 

 

 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR 31 578,9 30 000  1 578,9  

VR      

Spolu  31 578,9 30 000  1578,9  
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich kritérií / 

Hlavné zásady výberu 

operácií 

v súlade s IROP 

Vlastné: 

1. Kvalita a rozsah PD a technickej dokumentácie k trhovému miestu 

2. Zosúladenie trhového miesta a odstavných plôch 

3. Dopad vytvorených trhových podmienok na priamy predaj regionálnych producentov  

4. Jednoduchý projekt a jeho udržateľnosť/ integrovaný projekt a jeho udržateľnosť  

Rozlišovacie. 

1.  Termín podania žiadostí 

2. Kreatívne zostavenie ponúk a produktov a ich prepojenie na ponuku existujúcich 

subjektov 

3. Dopad na atraktívnosť regiónu MAS Topoľa 

4. Udržateľnosť projektového zámeru 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 

súlad trhového miesta s územným plánom mesta 

Merateľné ukazovatele 

projektu  
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Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2.B Počet nových 

služieb a prvkov 

verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 1 

 

Indikatívny harmonogram 

výziev 

Október 2019 

 

Tabuľka č. 19.A: Opatrenia PRV – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu   

Názov opatrenia  4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

2A, 2B, 3A, 5C 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

 investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a 

špeciálnej  rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým 

súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a 

technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby 

vrátane strojov a náradia 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a 

pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na 

výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt 

 investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s 

variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a 

ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti 

pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 investície do zlepšenia odbytu 

 investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v 

súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie 

 investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 

energetických plodín na poľnohospodárskej pôde 

 investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo 

živočíšnej výroby 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 180 000  90 000 90 000  

VR    

Spolu 180 000 90 000 90 000 

 

 

 

Názov opatrenia  6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 
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Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6A, 5C 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Účelom poskytnutia pomoci je podpora investícii do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností prostredníctvom pomoci na počiatočnú investíciu na: 

- hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou – 

v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia 

alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane 

vnútorného vybavenia, nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na 

založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo 

diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli 

predmetom jeho činnosti; 

- hmotné a nehmotné aktíva na spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých 

výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE– v rámci 

danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo 

modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane 

vnútorného vybavenia, nákupu zariadení a pod.v nadväznosti na založenie nového 

podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti 

podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti; 

Za počiatočnú investíciu sa považuje investícia do hmotných a nehmotných aktív, 

ktorá sa týka založenia nového podniku, rozšírenia kapacity existujúceho podniku, 

diverzifikácie výroby podniku na produkty  alebo služby, ktoré sa predtým v podniku 

nevyrábali alebo neposkytovali. 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 57 272,73  70 000  57 272,73  

VR    

Spolu 57 272,73 70 000 57 272,73 

 

 

 

Názov opatrenia  7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov 

a úspor energie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity: 

1. Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, V prípade 

investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom 

rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej 

oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou 

dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému 

rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); 

2. Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, 

vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; 

3. Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov a pod. 

4. Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 
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prehlbovanie existujúcich obecných studní. 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 250 000 250 000 0 

VR    

Spolu 250 000 250 000 0 

 

 

 

 

Názov opatrenia  7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Oprávnené  sú nasledovné aktivity:  

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času 

 vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia 

športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných 

objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich 

kultúrnych domov 

Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 

Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície 

spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného 

odpadu 

Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, 

výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. 

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou 

energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú 

len služby spojené so spolkovou  činnosťou v rámci komunitných centier, služby 

spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním 

samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou 

výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných 

športových hál a telocviční 

Aktivita 6:investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení 

na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych 

komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením 

bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž 

kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 250 000 250 000 0 

VR    

Spolu 250 000 250 000 0 
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Názov opatrenia  8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

4A 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch 

(náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľné, mostíky, 

turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, 

odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty 

a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné 

biotopy)  

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 63 690 63 690 0 

VV    

Spolu 63 690 63 690 0 

 

 

 

Názov opatrenia  19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV 

6B 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s PRV 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 36 180 36 180 0 

VR    

Spolu 36 180 36 180 0 

 

Tabuľka č.19.B: Opatrenia IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu   

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.1 A - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

B.) nutné stavebnotehnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

tehnológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

C.) podpora marketingových aktivít 

D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na 

úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 
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MR 768 109,09 422 460 345 649,09 

VR    

Spolu 768 109,09 422 460 345 649,09 

 

 

 

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.1 B - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie), 

- vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, 

workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa 

podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD. 

- náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na 

stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, 

ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych 

sieťach MAS, 

- finančné náklady (napr. bankové poplatky), 

- náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií 

CLLD (na úrovni MAS) 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 215 302,50 205 050 10 252,50 

VR    

Spolu 215 302,50 205 050 10 252,50 

 

 

 

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.2  – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a 

zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, 

autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 

bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod., 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 31 578,95 30 000 1 578,95 

VR    

Spolu 31 578,95 30 000 1 578,95 
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Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k ŠC IROP 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych 

producentov 

Finančný plán   Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR 31 578,95 30 000 1 578,95 

VR    

Spolu 31 578,95 30 000 1 578,95 

 

 

 

 

 

 

 

 


