Závery zo stretnutia manažérov MAS
Na základe stretnutia manažérov MAS so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, ktoré sa konalo na Donovaloch v dňoch 6. – 9.9.2011 predbežne informujeme
miestne akčné skupiny o záveroch a výstupoch, ktoré sú v procese zapracovania do Usmernenia pre
administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10.:
-

Výzvy v rámci implementácie stratégie musia byť zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým,
že posledná výzva bude zverejnená do 31. decembra 2012.

-

MAS môže vykonať zmeny, ktoré súvisia s aktualizáciou stratégie, pričom je povinná dodržiavať
nasledovné podmienky:
 činnosti, oprávnené a neoprávnené výdavky, kritéria spôsobilosti, neoprávnené projekty, výška
oprávnených výdavkov, oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu,
požadované prílohy, monitoring a hodnotenie opatrenia, ktoré boli schválené v Integrovanej
stratégií rozvoja územia musia byť zachované, môžu sa zmeniť len v prípade, že:
 nebudú oprávnené po zmene v PRV,
 budú oprávnené po zmene v PRV a doplnené do Usmernenia, Prílohy č. 6 Charakteristika
priorít a opatrení osi 3, resp. kapitoly 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia, časť Kritéria spôsobilosti,
 budú oprávnené v zmysle podmienok bodu 2 a 3.

 MAS môže vykonať nasledovné zmeny v rámci stratégie:

1. Aktualizácia opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a to len
v prípade zmien v PRV alebo Usmernení, v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi
3.

2. Aktualizácia opatrení osi 3 (rozšírenie, resp. doplnenie činností a opatrení v súlade s
Usmernením, Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4).

3. Aktualizácia opatrení osi 3 (úprava min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3).

4. Aktualizácia presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení osi 3.
5. Aktualizácia ostatných častí stratégie v súlade s dodatkom k Usmerneniu pre administráciu
osi 4 Leader.
 Rozšírenie, resp. doplnenie činností a opatrení v zmysle bodu 2 si vyžaduje, aby doplnené
činnosti a opatrenia reflektovali situáciu v území – audit zdrojov, SWOT analýzu a vybrané
rozvojové priority podľa schválenej stratégie. Rozšírené, resp. doplnené činností a opatrenia
musia riešiť problémy územia, podporovať jeho rozvoj podľa skutočných potrieb a musia viesť
k dosiahnutiu stanovených cieľov stratégie. MAS je povinná predložiť odôvodnenie rozšírenia,
resp. doplnenia činností a opatrení, uviesť ako bude zmena riešiť problémy územia a ako
prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov v stratégií.
 Úprava min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné
opatrenia osi 3 v zmysle bodu 3 si vyžaduje, aby MAS dodržala max. výšku oprávnených
výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, pričom si ale môže stanoviť

nižšiu výšku maximálneho limitu oprávnených výdavkov pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sú
stanovené v Usmernení, príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4. V rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a služieb (opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a
opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí) si MAS môže stanoviť vlastnú maximálnu a minimálnu
výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt.
 V rámci aktualizácie presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení osi 3,
v zmysle bodu 4 je MAS povinná aktualizovať príslušné časti stratégie vrátane príloh (ak si to
charakter zmeny vyžaduje).
MAS je povinná predložiť v zmysle bodu 2,3,4 odôvodnenie zmeny, uviesť ako bude zmena riešiť
problémy územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov a monitorovacích, hodnotiacich
indikátorov (bod 4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec, Záväzná osnova integrovanej stratégie
rozvoja územia) v stratégií.
MAS môže vykonať zmeny v zmysle bodu 1 – 3:
- bez predchádzajúceho súhlasu PPA,
- zmena sa vykonáva v súlade s PRV a/alebo Usmernením v platnom znení
- môže sa vykonať len jeden krát počas rokov 2007 – 2013 a to najskôr po jednom roku od
podpisu zmluvy s PPA,
-

zmena musí byť oznámená PPA.

MAS môže vykonať zmeny v zmysle tejto kapitoly, bodu 4:
- bez predchádzajúceho súhlasu PPA,
- zmena sa vykonáva v súlade s PRV a/alebo Usmernením v platnom znení,
- môže sa vykonávať priebežne na základe zostatku finančných prostriedkov v rámci jednotlivých
opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi 4, pričom musí byť dodržaná
podmienka - finančné presuny v rámci opatrení osi 3 implementovaných prostredníctvom osi 4
sa môžu vykonať do 31. decembra 2012.
- zmena musí byť oznámená PPA.

