VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU
ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny Chopok Juh

Výzva č. 3/PRV/MAS/02

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Chopok Juh v rámci
opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie
Ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu
stratégie), nasledovne:

Opatrenie Obnova a rozvoj obcí
V termíne od 20. 05. 2010 do 26. 11. 2010 - 12h00

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a sluţieb
ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom
rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad
20 000.
2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt
Minimálna
výdavkov
Maximálna
výdavkov

výška

oprávnených

výška

oprávnených

3 000 EUR
736 000 EUR

3. Rozpočet pre opatrenie Obnva a rozvoj obcí v rámci vyhlásenej výzvy
Celkový rozpočet opatrenia

736 000 EUR

4. Oprávnené činnosti




výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie (vrátane ČOV – zákon
442/2002 Z. z., § 2, ods. b);
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia

5. Oprávnené výdavky
1. investície do dlhodobého hmotného majetku
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
5. výdavky spojené s externým manaţmentom projektov
6. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť 8 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt.
6. Neoprávnené výdavky
1.

výdavky vynaloţené pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny (s výnimkou výdavkov na
obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie
potrebnej v rámci stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené od 1. 1. 2007);

2.

výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie
presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;

3.

nákup pouţitého majetku;

4.

nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;

5.

výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na
výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom ţiadateľ si
môţe uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však
do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných
stavieb;

6.

refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné priráţky a kurzové straty;

7.

daň z pridanej hodnoty;

8.

prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údrţbu);

9.

vlastná práca vyjadrená peňaţnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a pouţitého
na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaloţené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;

13. poradenské a konzultačné sluţby;
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.
7. Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Oprávneným miestom realizácie projektu sú subjekty v území obcí v pôsobnosti MAS Chopok Juh
podporovanej v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
8. Časová oprávnenosť realizácie projektu
Minimálna doba realizácie projektov: 6 mesiacov
Maximálna doba realizácie projektov: 12 mesiacov
9. Kritériá spôsobilosti pre podopatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obce
1. Podpora z PRV môţe byť pouţitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia
pôsobnosti MAS .
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŢoNFP
(projekte) a následne pri ŢoP formou čestného vyhlásenia.
3. Investícia sa musí vyuţívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vyuţívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek
podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva poloţky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.
4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, ţe pre kaţdý vybraný projekt sa
pouţije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou
čestného vyhlásenia pri ŢoNFP (projekte).
5. Projekt môţe byť predmetom záloţného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole
13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho
rozpočtu.
6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predloţiť poslednú ŢoP najneskôr do troch rokov
od podpísania zmluvy.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp.
iného právneho úkonu (ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov) preukázať oprávnenie uţívať predmet projektu s výnimkou špecifických
prípadov (napr. výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte),najneskôr
však pred podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udrţiavacích prác, na ktoré nie je potrebné
ani ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
musí konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah
uţívať predmet projektu pri podaní ŢoNFP (projektu). V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých
technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukáţe konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŢoP, ktorá súvisí s nadobudnutím
pozemkov do vlastníctva. V prípade nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú
predmetom projektu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukáţe vlastnícky vzťah
k pozemkom pri podaní prvej ŢoP po skolaudovaní objektov, ktoré sú predmetom projektu

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí uţívať predmet projektu najmenej 6 rokov po
predloţení ŢoNFP (projektu) (deklaruje čestným prehlásením pri podaní ŢoNFP (projektu)).
9. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu
platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
10. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŢoP, resp. po jej zriadení.
11. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné verejnosti.
12. Projekt musí mať neziskový charakter.
13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predloţiť doklady súvisiace s vykonaním
verejného obstarávania v súlade s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber ŢoNFP
(projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie a
kapitolou 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb pri podaní ŢoNFP.
14. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt
podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné
oblasti z dôvodu rozdielneho financovania.
Kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja území
15. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila
pre príslušné opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4.
16. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole
1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4
Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k).
17. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:
-

-

-

spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi
3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít
a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4;
spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia;
spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci
implementácie stratégie;
dodrţiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1
projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS Chopok – Juh.
dodrţiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné podmienky
definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika
priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4.

-

dodrţiavať postupy štátnej pomoci definované v Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo
v Dodatkoch k Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) (ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“). Štátna
pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 800/2008
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88
Zmluvy o zaloţení ES (štátna pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č.
1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc
poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa
poskytne v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o zaloţení ES (štátna
pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní
článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.

18. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a sluţieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom
rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad
20 000 (obec môţe byť súčasťou MAS, ale nemôţe byť konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môţe predkladať ŢoNFP
(projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
19. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý ţiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu,
uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť
akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť
vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného ţiadateľa). V prípade
pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri
ŢoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
20. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so stratégiou MAS Chopok – Juh.
21. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné
bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŢoNFP formou
čestného vyhlásenia.
22. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať
podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloţenia poslednej ŢoP.

10. Kritériá na hodnotenie ŽoNFP (projektov)
Výberové kritéria
Kritérium
Koneční príjemcovia - predkladatelia projektov musia splniť všetky kritéria spôsobilosti

Bodovacie kritéria
Kritérium

Body

Súlad cieľov projektu s cieľmi Integrovanej stratégie rozvoja územia

0-2

Relevantnosť zvolených činností

0–5

Efektívnosť rozpočtu

0–5

Inovatívne prvky projektu

0–3

Počet definovaných potencionálnych užívateľov výsledkov projektu
Prínosy projektu - zapojenia žien, mladých ľudí do 30 rokov,

0–5
0-5

poľnohospodárov a marginalizovaných skupín
Rozhoduje vyšší súčet bodov dosiahnutý pri hodnotení:
kritéria č. 3.: Efektívnosť rozpočtu projektu
kritéria č. 5.: Počet definovaných potencionálnych
uţívateľov výsledkov projektu
kritéria č. 6. Počet zapojených ţien, mladých ľudí do 30
Postup pri rovnakom počte bodov
rokov, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín.
V prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov aj v rámci
uvedených kritérií o predbeţnom schválení projektu,
rozhoduje štatutárny zástupca MAS.
11. Povinné prílohy
1.

Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

2.

Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŢoNFP, časť
D)

3.

Doklad o pridelení IČO (fotokópia)

4.

Osvedčenie o zvolení za starostu (úradne osvedčená fotokópia)

5.

V prípade vykonávania udrţiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému
úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov) musí konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah uţívať predmet projektu.
Predkladá doklad preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah ţiadateľa k nehnuteľnosti, na
ktorej sa bude investícia, realizovať:

–
–

platný list vlastníctva (fotokópia);
nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá na obdobie najmenej 6 rokov
po predloţení ŢoNFP (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).

7.

Stanovisko obvodného úradu ţivotného prostredia, či projekt vyţaduje rozhodnutie Ministerstva
ţivotného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podľa
zamerania projektu (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).

8.

Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá
rozhodnutie Ministerstva ţivotného prostredia SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť
podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá záverečné stanovisko Ministerstva
ţivotného prostredia SR (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).

9.

Zmluva o vedení bankového účtu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo
potvrdenie banky o vedení bankového účtu ţiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu
(fotokópia).

10.

Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu záväzky voči štátu po lehote splatnosti definované (v Príručke pre ţiadateľa
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
a/alebo v Dodatkoch k Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) (ďalej len „Príručka a/alebo Dodatky“).

11.

Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup pozemkov, alebo ich
častí určených na výstavbu (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).

12.

Cestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ţe pôsobí (má trvalé, príp.
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS.

13.

Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (predkladá originál alebo
úradne overenú fotokópiu).

14.

Ohlásenie stavebnému úradu a oznámenie stavebného úradu, ţe nemá námietky voči
predloţenému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov – u stavieb, zariadení a technológií ktoré nevyţadujú stavebné povolenie, spolu s
jednoduchým situačným nákresom, vrátane rozpočtu na stavbu prípadne zakúpenie a inštaláciu
technológie overené príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená fotokópia).

15.

Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyţaduje stavebné povolenie (úradne osvedčená
fotokópia). resp. kópiu ţiadosti o vydanie stavebného povolenia, vyplnenú v zmysle vyhlášky
MŢP SR č. 453/2000 § 8, potvrdenú príslušným stavebným úradom (úradne osvedčená
fotokópia), pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloţí na vyzvanie PPA
najneskôr pri podpise zmluvy (úradne osvedčená fotokópia).
Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozri
kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader:

–

víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) potvrdená dodávateľom
vrátane rozpočtu členeného podľa poloţiek;
zápisnica o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
(originál alebo osvedčená fotokópia);
potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným
podpisom o tom, ţe verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnenie
stavebných prác a/alebo poskytnutie sluţieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v
súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním
§, podľa ktorého konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu vyplynula povinnosť

–
–

obstarávať (originál alebo úradne osvedčená fotokópia); preukaz o odbornej spôsobilosti
odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie (fotokópia).
16.

Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením
stavebných prác a/alebo poskytnutím sluţieb v prípade, ţe konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – pozri kapitolu 14.
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov) pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a sluţieb v Usmernení pre administráciu Osi 4 Leader:

V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je nad 30 000 EUR:
–
–

víťazná cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) potvrdená dodávateľom vrátane
rozpočtu členeného podľa poloţiek;
zápisnica o výbere dodávateľa z minimálne 3 cenových ponúk, obsahujúca zdôvodnenie
výberu.
V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov do 30 000 EUR (vrátane):
cenová ponuka (originál alebo osvedčená fotokópia) od dodávateľa, ktorý bude realizovať
projekt alebo jeho časť, potvrdená dodávateľom, pozri Usmernenie pre administráciu osi 4
Leader, kapitola 14. usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených ţiadateľov pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb.

17.

Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných
prác a/alebo poskytnutím sluţieb vlastnou prácou pri výdavkoch presahujúcich individuálne
30 000 EUR bez DPH:

–

2 cenové ponuky od iných dodávateľov;
záznam o porovnaní cenových ponúk s uplatňovanými výdavkami na vlastnú prácu alebo
materiál vyrobený vlastnou prácou.

12. Monitorovacie indikátory
Úroveň

Strategický cieľ:
Vytvorenie
podmienok pre
zlepšenie života
obyvateľov na
vidieku
prostredníctvom
podpory
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja územia
Opatrenie 4:
Obnova a rozvoj
obcí

Ukazovateľ
(názov
a merná
jednotka)
Počet
novovytvorený
ch pracovných
miest
Zníženie miery
nezamestnano
sti v regióne
Zvýšenie HDP
na obyvateľa
Vybavenosť
infraštruktúrou
v metroch

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Údaje z ÚSVAR, ročne
Údaje z ÚSVAR, ročne

Štatistika, ročne

Štatistika, osobná
návšteva, ročne

13. Ďaľšie podmienky:
-

Miesto predkladania ŢoNFP (projektov)

-

ŢoNFP (projekt) sa predkladá osobne. Miestna akčná skupina Chopok Juh prijíma ŢoNFP
(projekt) na adrese: Bystrá 62, 977 01 Brezno , v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.
v stránkových dňoch obecného úradu v termíne uvedenom vo výzve.

-

ŢoNFP (projekt) predkladá konečný prijímateľ– predkladateľ projektu 3x v tlačenej verzii a 3x
v elektronickej verzii na neprepisovateľnom CD/DVD nosiči. Všetky prílohy k ŢoNFP predkladá
3x tlačenej verzii ako súčasť projektu a 3x v elektronickej verzii.

-

MAS Chopok Juh prijíma len kompletne vyplnený formulár ŢoNFP (projekt) pre príslušné
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej podobe vyplnený na počítači,
podpísaný

štatutárnym

zástupcom

a

potvrdený

pečiatkou

konečného

príjimateľa

–

predkladateľa projektu. Na stroji a rukou vyplnené formuláre nebudú akceptované.
-

Súčasťou ŢoNFP (projektu) je tabuľková časť ŢoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3
v tlačenej a zároveň v elektronickej forme (vo formáte MS Excel) v zmysle pokynov
Usmernenia, prílohy č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4.

-

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je oprávnený podať ŢoNFP (projekt) odo dňa
vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie do jej uzavretia.

-

Miestna akčná skupina Chopok Juh prijíma len kompletné ŢoNFP (projekty), ktoré obsahujú
všetky poţadované prílohy v zmysle bodu 10. tejto výzvy na implementáciu stratégie.

-

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti
stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administráciu osi
4 Leader v platnom znení a v Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a/alebo Dodatkoch.

-

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.

-

Bliţšie informácie týkajúce sa výzvy na implementáciu stratégie je moţné získať na:

-

Tel.: +421 902 519 697

-

info@maschopokjuh.sk

-

kontaktná osoba: Ján Ţoldák, predseda MAS Chopok Juh

14. Prílohy k výzve č. 3 opatrenie Obnova a rozvoj obcí zverejnené na internetovej stránke
príslušnej MAS www.maschopokjuh.sk
-

Formulár Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013 opatrenie Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4.

-

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.6, platná od 22. 3. 2010 vrátane príloh
k Usmerneniu.

-

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Chopok Juh.

-

Príručka pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 a

Dodatky k Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Ján Ţoldák
Predseda MAS Chopok Juh
V Mýte pod Ďumbierom, dňa 19. 05. 2010
Termín predkladania ŢoNFP predĺţený rozhodnutím Valného zhromaţdenia zo dňa 20. 09. 2010

