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Dodatok k Integrovanej stratégii rozvoja územia č. 2

Názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Adresa: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
Názov stratégie: LEVočský región – perla Spiša ........a sen sa stane skutočnosťou

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Meno priezvisko, titul
Podpis

Andrea Hradiská, Ing.
Pečiatka

Dodatok č.2 k Integrovanej stratégii rozvoja územia „LEVočský región – perla Spiša ........a sen sa stane“
skutočnosťou nadobúda platnosť
dňom doručenia Rozhodnutia o schválení zmeny (dodatku)
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava.
V súlade s Oznámením riadiaceho orgánu o vykonaní aktualizácie opatrení osi 3 a príloh zverejnených dňa
23.03.2010, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a o vykonaní aktualizácie jednotlivých častí
Integrovanej stratégie rozvoja územia pod názvom „LEVočský región – perla Spiša ........a sen sa stane“
výkonný orgán – Správna rada, ktorému Valné zhromaždenie MAS LEV, o.z. túto kompetenciu prenieslo,
v Levoči schvaľuje aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS dodatkom č.2 k Integrovanej
stratégií rozvoja územia v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.5 platná od 26.01.2010
a verzia 1.6 platná od 22.03.2010 a to v nasledovných častiach:
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IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMENTÁCIÍ INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

-

Príjem ŽoNFP (projektov) (časť 5.3)
Výber ŽoNFP (projektov) (časť 5.4)

5.3 Príjem ŽoNFP (projektov)
5.3.1

Postup vyhlásenia výziev a zberu projektov

1. MAS informuje verejnosť prostredníctvom zadefinovaných informačných kanálov (TV Levoča, webová
stránka MAS, webová stránka CPK Levoča, Verejné nástenky samospráv) o možnosti predkladania ŽoNFP
(projektov) v rámci implementácie stratégie:
Výzva na implementáciu stratégie bude zverejnená na viditeľnom a voľne prístupnom mieste a na internetovej
stránke príslušnej MAS. MAS bude v rámci Výziev na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenia osi 3,
ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4, uverejňovať nasledovné náležitosti:
a)
názov MAS, ktorá Výzvu na implementáciu stratégie vyhlasuje;
b)
dátum vyhlásenia a dátum uzavretia Výzvy na implementáciu stratégie;
c)
kontaktné údaje príslušnej MAS a spôsob komunikácie s ňou;
d)
ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
a Príručku a/alebo Dodatky platné ku dňu zverejnenia časovo ohraničenej Výzvy na
implementáciu stratégie;
e)
oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu;
f)
výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt,
g)
rozpočet (sumu finančných prostriedkov alokovanú pre príslušné opatrenie osi 3 v rámci príslušnej
Výzvy na implementáciu stratégie);
h)
oprávnené činnosti a oprávnené výdavky;
i)
časová oprávnenosť realizácie projektu;
j)
oprávnenosť miesta realizácie projektu;
k)
kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, Prílohou č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a spôsob
ich preukázania;
l)
kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
a spôsob ich preukázania;
m)
kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS a spôsob ich preukázania;
n)
kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov);
o)
povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, monitorovacie indikátory pre príslušné opatrenie osi
3 stanovené MAS;
p)
ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania ŽoNFP (projektov),
a pod.).
Všetky uvedené náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie budú v súlade so schválenou Integrovanou
stratégiou rozvoja územia, príp. Dodatkami k stratégií.
2. MAS zverejní prvú Výzvu na implementáciu stratégie najneskôr do 20-tich pracovných dní odo dňa
podpísania zmluvy s PPA a zabezpečí príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu do štyroch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie. Výzvy v rámci
implementácie stratégie budú zverejňované minimálne jeden krát do roka s tým, že posledná výzva bude
uverejnená v roku 2012.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne uvedenom vo Výzve na
implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje MAS LEV, o.z..
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4. ŽoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 sa
predkladajú na príslušnú MAS podľa realizácie projektu, a to osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude
zverejnené na internetovej stránke http//www.land.gov.sk alebo http//www.apa.sk spolu s prílohami
v zmysle ŽoNFP.
5. Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ – predkladateľ projektu:

Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme, podpísaný konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku).

Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi
4. Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh
k ŽoNFP (projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti.

Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu
s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu).

Tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v elektronickej
forme (vo formáte „Excel“).

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:
a) v prípade stavebných investícií

právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v
prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená
fotokópia) alebo kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh, pričom právoplatné
rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená
fotokópia),

ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri
stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie),
vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému
ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom.
b) projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné
investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii. Konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu predkladá projektovú dokumentáciu vo formáte PDF na CD. Vyjadrenie a stanoviská k projektovej
dokumentácii sa netýkajú projektov, pri ktorých sú predložené prílohy podľa písmena a) (stavebné povolenie
alebo ohlásenie stavebnému úradu).
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu (obce) sú povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres
stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, okrem
originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac.
c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb :
víťazná cenová ponuka a zápisnica z verejného obstarávania, potvrdenie odborne spôsobilej osoby
pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom a preukaz o odbornej spôsobilosti
odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
postupoval v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní“);
víťazná cenová ponuka a zápisnica z výberu dodávateľa (z minimálne 3 cenových ponúk), ak
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a postupoval podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác
a služieb, pričom predmet dodania má väčšiu hodnotu ako 30 000 EUR vrátane;
cenová ponuka od dodávateľa, ktorý bude predmet projektu realizovať, v prípade konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a ak predmet dodania je menší ako 30 000 EUR (postup podľa
Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov
pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb);
d) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu za posledné účtovné obdobie, za
predposledné účtovné obdobie (ak požaduje výpočet kritérií ekonomickej životaschopnosti za predposledné
účtovné obdobie) a daňové priznanie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov
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potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií
ekonomickej životaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie.
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS
vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie, predkladá riadnu účtovnú závierku za
predposledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom (v
prípade, ak vykonával podnikateľskú činnosť). Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný bez
vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani
z príjmov potvrdeným daňovým úradom na príslušnú MAS a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
potvrdenia daňovým úradom. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať
v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS sú povinní
predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým
priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom. Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou
len v prípade, ak sa preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.
e) Ďalšie náležitosti ŽoNFP

Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu vo formulári ŽoNFP (projekte) v deň jej predloženia na MAS je konečná a nie
je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z požadovanej sumy odčleniť.

Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP (projekte) musí byť osvedčené notárom alebo Matričným úradom.
Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 bude
predložená v šnurovacích spisových doskách P A4.

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky v rámci jednotlivých opatrení osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 môžu vzniknúť od udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny
s výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností, kde sú výdavky oprávnené
najskôr dňom predloženia ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS a súboru opatrení 3.4 Obnova a rozvoj
obcí, občianskej vybavenosti a služieb, kde sú oprávnené výdavky na obstarávanie podľa zákona
o verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania oprávnené od 1.1.2007. V prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku nedôjde, riziko znáša konečný prijímateľ- predkladateľ projektu.
6. ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v troch vyhotoveniach. MAS LEV, o.z. prijíma len kompletné ŽoNFP
(projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP
(projektu). MAS vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Povinné prílohy projektu. Po prijatí kompletnej
ŽoNFP (projektu) manažér MAS vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu) a zároveň vyplní v ŽoNFP
(projekte) tabuľku – Prijatie ŽoNFP (projektu) na MAS. Každá prijatá ŽoNFP (projekt) bude zaregistrovaná
a bude jej pridelené identifikačné číslo.

5.3.2 Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci
implementácie stratégie
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie
stratégie bude v kompetencii MAS, zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča,
resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV na PPA, ktorá vydá Rozhodnutie o schválení/neschválení
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (projektu).
Pre tento účel bude zriadená Výberová komisia MAS, ktorá bude vykonávať činnosti v súlade s kapitolou 2.
Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS.
Zloženie členov výberovej komisie MAS musí byť v súlade s podmienkami Usmernenia, kapitoly 2. Miestna
akčná skupina, bodu 2.2 Štruktúra MAS. Členovia Výberovej komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní
dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“. Vo
vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“ musí byť uvedené, že
člen výberovej komisie MAS nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektov, nie je štatutárnym
zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaných projektov
v rámci výzvy č. (MAS uvedie číslo výzvy na implementáciu stratégie), na opatrenie (MAS uvedie názov
opatrenia osi 3) a nezúčastnil sa na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert.
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1. MAS informuje verejnosť o možnostiach predkladania ŽoNFP (projektov) v rámci implementácie stratégie.
Výzva na implementáciu stratégie musí byť zverejnená na viditeľnom a voľne prístupnom mieste a na
internetovej stránke príslušnej MAS. MAS musí v rámci Výziev na implementáciu stratégie pre príslušné
opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4, uverejniť nasledovné náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)

názov MAS, ktorá Výzvu na implementáciu stratégie vyhlasuje;
dátum vyhlásenia a dátum uzavretia Výzvy na implementáciu stratégie;
kontaktné údaje príslušnej MAS a spôsob komunikácie s ňou;
ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader a Príručku
a/alebo Dodatky platné ku dňu zverejnenia časovo ohraničenej Výzvy na implementáciu stratégie;
oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu;
výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt,
rozpočet (sumu finančných prostriedkov alokovanú pre príslušné opatrenie osi 3 v rámci
príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie);
oprávnené činnosti a oprávnené výdavky;
časová oprávnenosť realizácie projektu;
oprávnenosť miesta realizácie projektu;
kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, Prílohou č.6 Charakteristika
priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4
a spôsob ich preukázania;
kritéria spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a
spôsob ich preukázania;
kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS a spôsob ich preukázania;
kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov);
povinné a nepovinné prílohy stanovené MAS, monitorovacie indikátory pre príslušné
opatrenie osi 3 stanovené MAS;
ďalšie podmienky poskytnutia podpory (termín prijatia a miesto predkladania ŽoNFP
(projektov), a pod.).
Všetky uvedené náležitosti vo Výzve na implementáciu stratégie musia byť v súlade so
schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia, príp. dodatkami k stratégií.

2. MAS musí zverejniť prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 20-tich pracovných dní odo dňa podpísania
zmluvy s PPA a zabezpečiť príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do
štyroch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie28, minimálne počas 14 pracovných dní.
Výzvy v rámci implementácie stratégie musia byť zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým, že posledná
výzva bude zverejnená v roku 2012. Jeden originál výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné opatrenie osi
3 doručí MAS elektronicky na adresu: leader@apa.sk a to nasledujúci deň po jej zverejnení. V rámci výzvy na
implementáciu stratégie pre
príslušné opatrenie osi 3 je možnosť vyhlásiť výzvu na implementáciu stratégie len na niektoré činnosti v rámci
príslušného opatrenia osi 3. Podmienkou je, že počas implementácie stratégie musí byť na každú činnosť, ktorá
je uvedená v stratégií v rámci príslušného opatrenia vyhlásená minimálne jedna výzva. Po ukončení jednotlivých
výziev je MAS povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení prijímania ŽoNFP (projektov) poslať
tabuľku s prehľadom všetkých prijatých ŽoNFP projektov (pozri Usmernenie, Príloha č. 7 Zoznam prijatých
ŽoNFP (projektov) pre PRV SR 2007-2013 os 4 Leader) prostredníctvom emailu na adresu: leader@apa.sk.
MAS zverejní časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie. Časovo ohraničená Výzva na
implementáciu stratégie sa začína výberovým kolom pre príjem ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov –
predkladateľov projektov a to termínom uvedeným vo Výzve na implementáciu stratégie a končí posledným
dňom prijímania ŽoNFP (projektov) uvedeným v rámci danej Výzvy na implementáciu stratégie. Pre
vypracovanie ŽoNFP (projektu) a pre administráciu ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu platia ustanovenia v Príručke a/alebo Dodatkoch a Usmernení platných ku dňu zverejnenia časovo
ohraničenej Výzvy na implementáciu stratégie zverejnené na internetových stránkach http://www.land.gov.sk
alebo http://www.apa.sk.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne uvedenom vo Výzve na
implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje príslušná MAS.
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4. ŽoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 sa
predkladajú na príslušnú MAS podľa realizácie projektu, a to osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude
zverejnené na internetovej stránke http//www.land.gov.sk alebo http//www.apa.sk spolu s prílohami v zmysle
ŽoNFP.
Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ – predkladateľ projektu:
Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP (projekt) pre príslušné opatrenie
osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 v tlačenej forme, podpísaný konečným
prijímateľom – predkladateľom projektu, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak
je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný používať pečiatku).
Povinné prílohy k ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4.
Všetky rozhodnutia predkladané konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v rámci príloh k ŽoNFP
(projektu), vydávané v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti.
Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne
osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie tvorí súčasť formuláru ŽoNFP (projektu).
Tabuľková časť ŽoNFP (projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 v tlačenej a zároveň v elektronickej forme (vo
formáte „Excel“). V Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4 sú uvedené pokyny na vypracovanie Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež predložiť:
a) v prípade stavebných investícií
1) právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade
investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), alebo kópiu
žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení
predloží na vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),
2) ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri
stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), vrátane
písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s
jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom.
b) projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu vyžaduje (napr. stavebné
investície) – v zmysle formuláru ŽoNFP (projektu) (časť Povinné prílohy ŽoNFP (projektu)).
c) dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním podľa Usmernenia, kapitoly 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.
Dokumentácia súvisiaca s obstarávaním tovarov,stavebných prác a služieb musí byť v súlade s údajmi
uvedenými v projektovej dokumentácií.
d) riadnu účtovnú závierku konečného prijímateľa - predkladateľa projektu za posledné uzatvorené účtovné
obdobie, a daňové priznanie konečného prijímateľa – predkladateľa projektu k dani z príjmov, potvrdené
daňovým úradom za posledný kalendárny rok v prípade, ak sa jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie.
Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu, ktorý požiadal o odklad daňového priznania, predkladá daňové
priznanie potvrdené daňovým úradom za predchádzajúci rok (fotokópia), pričom musí predložiť aj fotokópiu
listu, ktorým žiadal daňový úrad o odklad. V prípade žiadosti o odklad daňového priznania je konečný prijímateľ
– predkladateľ projektu povinný
bez vyzvania predložiť riadnu účtovnú závierku za posledné uzatvorené účtovné obdobie spolu s daňovým
priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom na príslušnú MAS a to najneskôr do 5 pracovných dní
odo dňa potvrdenia daňovým úradom. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí začali podnikať
v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom pred podaním ŽoNFP (projektu) na MAS, sú povinní
predložiť riadnu účtovnú závierku ku dňu predloženia ŽoNFP (projektu) na MAS spolu s daňovým priznaním k
dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom. Riadna účtovná závierka je povinnou prílohou len v prípade, ak sa
preukazuje splnenie viac ako 30 % podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti.

Upozornenie
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Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu vo formulári ŽoNFP (projekte) v deň jej predloženia na MAS je konečná a nie
je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný z požadovanej sumy odčleniť.
Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP (projekte) musí byť osvedčené notárom alebo Matričným úradom.
Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 bude
predložená v šnurovacích spisových doskách P A4.
Konečný prijímatelia – predkladatelia projektu môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky v rámci jednotlivých opatrení osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 môžu vzniknúť od udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny s
výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností, kde sú výdavky oprávnené
najskôr dňom predloženia ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS a súboru opatrení 3.4 Obnova a rozvoj
obcí, občianskej vybavenosti a služieb, kde sú oprávnené výdavky na obstarávanie podľa zákona o
verejnom obstarávaní a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania oprávnené od 1.1.2007. V prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku nedôjde, riziko znáša konečný prijímateľ- predkladateľ projektu.

5. ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v jednom vyhotovení, ktoré MAS následne predkladá na PPA (MAS si
môže od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu vyžiadať aj kópiu ŽoNFP (projektu)) , resp. si urobí
kópiu MAS za účelom uchovania si dokumentu na MAS. MAS prijíma len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré
obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP (projektu).
MAS vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Povinné prílohy projektu. Manažér MAS pri prijímaní ŽoNFP
(projektov) vykoná kontrolu formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp.
elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŽoNFP). V prípade, ak ŽoNFP (projekt) bude nekompletný
nebude manažérom MAS prevzatý. Po prijatí kompletnej ŽoNFP (projektu) je MAS povinná dodržiavať postup
prijímania ŽoNFP (projektov), ktorý je uvedený v Usmernení, Príloha č. 8 Pokyny pre MAS k prijímaniu
žiadostí o NFP od konečného prijímateľa - predkladateľa projektu a k tvorbe kódu projektu. Manažér MAS
vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu) v súlade s Usmernením, Príloha č 9. Potvrdenie o prijatí Žiadosti o
nenávratný finančný
príspevok a pridelení kódu projektu a zároveň vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Prijatie ŽoNFP (projektu) na
MAS.
6. Dodržanie všetkých formálnych náležitostí ŽoNFP (projektu) bude predmetom formálnej kontroly ŽoNFP
(projektu). Formálnu kontrolu ŽoNFP (projektu) vykonáva manažér MAS (vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku –
Formálna kontrola projektu). Pri formálnej kontrole manažér MAS vykonáva aj kontrolu obsahovej správnosti
predložených povinných príloh v zmysle ŽoNFP (projektu) tabuľka – Povinné prílohy ŽoNFP (projektu), ako
napr.: chýbajú podpisy, zle uvedený dátum, nesprávne vyplnené prílohy a pod.
7. V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt) neobsahuje formálne náležitosti
obsahovej správnosti predložených povinných príloh, bude konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu
zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou (pri osobnom prevzatí výzvy na doplnenie
ŽoNFP (projektu) musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené
podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju používať, a to na rovnopise
Výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu),
ktorý sa zakladá k ŽoNFP (projektu)). Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nedoplní náležitosti
ŽoNFP (projektu) do termínu stanoveného vo Výzve na doplnenie ŽoNFP (projektu), ŽoNFP (projekt) bude
považovaná za nekompletnú a bude z ďalšieho spracovania vyradená.
Výzvu na doplnenie ŽoNFP (projektu) (zasiela sa len jedenkrát a musia v nej byť uvedené všetky požadované
údaje potrebné k doplneniu ŽoNFP (projektu)). Dokumenty doložené dodatočne na základe Výzvy na doplnenie
ŽoNFP (projektu) je manažér MAS povinný doplniť do spisu ŽoNFP (projektu) s uvedením dátumu doloženia
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu a následným očíslovaním doložených dokumentov.
8. Manažér MAS predloží zaregistrované ŽoNFP (projekty), ktoré nesplnili podmienky formálnej
kontroly formou Návrhu na vyradenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia podmienok formálnej kontroly na
schválenie Výberovej komisii MAS. Na základe tohto schválenia budú koneční prijímatelia – predkladatelia
projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly a ani v termíne určenom na doplnenie ŽoNFP (projektu),
neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia vylúčení. Návrh na vyradenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu
nesplnenia podmienok formálnej kontroly pre príslušné opatrenie osi 3 sa zakladá k ŽoNFP (projektu).
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9.

Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP (projektov),
ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s:

- Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) Výberová komisia
MAS vyplní v ŽoNFP tabuľku – Administratívna kontrola a hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 1.
Administratívna kontrola ŽoNFP (projektu).
- vykoná kontrolu oprávnených výdavkov projektu, tabuľka č.14a) – 14ch), v rámci príloh – tabuľková časť
projektu vo formáte Excel. Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov, splnenia
min. a max. výšky oprávnených výdavkov, oprávnenosti výdavkov v zmysle Usmernenia, kapitoly 1. Všeobecné
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časť B. Konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c).
- vykoná kontrolu splnenia 30% - tného podielu tržieb z poľnohospodárskej činnosti na celkových tržbách za
predchádzajúce ukončené účtovné obdobie, tabuľka č.7, bod 4. 30% - tný podiel ročných tržieb z
poľnohospodárskej činnosti vrátane dotácií a to v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel, pri
opatrení 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, implementované prostredníctvom osi 4
a opatrení 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A, implementované prostredníctvom
osi 4. Kontrola sa vykonáva v zmysle oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu.
- vykoná kontrolu intenzity pomoci , tabuľka č.15 v rámci príloh – tabuľková časť projektu vo formáte Excel.
Kontrola sa vykonáva v zmysle splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov, oprávnenosti výdavkov v
zmysle Usmernenia, kapitoly 1.
Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časť B.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, písm. c) a splnenia podmienok financovania z vlastných zdrojov v
rámci intenzity pomoci.
10. V prípade opatrení osi 3, je MAS povinná pozastaviť vykonanie administratívnej kontroly
do doby pokiaľ všetci koneční prijímatelia - predkladatelia projektov nepredložia riadnu účtovnú závierku za
posledné uzatvorené účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov a to v súlade s touto
kapitolou, bodom 4. Časti Náležitosti ŽoNFP (projektu), ktoré je povinný predložiť konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu.
11. V prípade, ak ŽoNFP (projekt) nebude spĺňať jedno z minimálnych kritérií spôsobilosti pre
príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS
pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie, výberová komisia MAS vypracuje Návrh na
vyradenie ŽoNFP (projektu) z dôvodu nesplnenia kritérií spôsobilosti pre príslušné opatrenie, ktoré sa zakladá k
ŽoNFP (projektu).

12.Výberová komisia MAS vykoná hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré splnili podmienky uvedené v bode 10.
tejto kapitoly a to v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP (projektov) definovanými v Integrovanej stratégií
rozvoja územia a vo Výzve na implementáciu stratégie a zároveň vyplní v ŽoNFP tabuľku – administratívna
kontrola a hodnotenie ŽoNFP (projektu), časť 2. Hodnotenie ŽoNFP (projektu).
13.Výberová komisia MAS zoradí ŽoNFP (projekty) podľa výsledkov vyhodnotenia ŽoNFP (projektov) a
predloží návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z
PRV výkonnému orgánu na schválenie.
14. Po ukončení procesu hodnotenia ŽoNFP (projektov) predloží MAS na PPA, Protokol o výbere ŽoNFP
(projektov) (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov)MAS) spolu s povinnými prílohami k Protokolu o výbere ŽoNFP
(projektov).Vyššie uvedené dokumenty MAS predloží na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr,
Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava a to doporučene poštou do 30- tich pracovných dní od uzávierky termínu na
predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie. V prípade, ak MAS nepredloží
niektorú z povinných príloh k Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na PPA, proces administratívnej kontroly
ŽoNFP (projektov) vykonávanej PPA sa pozastavuje do času predloženia dokumentov MAS a to na základe
výzvy na doplnenie od PPA.
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15. Protokol o výbere ŽoNFP (projektov)MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej komisie MAS,
štatutárom MAS a zástupcom výkonného orgánu.
16. PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) si vyhradzuje právo dodatočného vyžiadania ďalších
informácií (objasnenia nezrovnalostí) od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v závislosti od
charakteru ŽoNFP (projektu). PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) nesmie meniť hodnotenie
ŽoNFP (projektu) v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré si stanovila MAS (výberové
kritéria a bodovacie kritéria).
17. PPA nesmie žiadať od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v prípade objasnenia nezrovnalostí
nasledovné informácie a podkladové materiály:
– dodatočné predkladanie povinných a nepovinných príloh, ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP
(projektu), ktoré si stanovila MAS v stratégií;
– opravu/úpravu obsahu povinných príloh a ŽoNFP (projektu), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie
ŽoNFP (projektu).
18. PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na PPA (vrátane výzvy na
doplnenie – vyžiadanie ďalších informácií, resp. objasnenie nezrovnalostí) vykoná administratívnu kontrolu
ŽoNFP (projektov) prijatých na PPA, ktorá pozostáva z kontroly:
a. Aktualizácie opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 v zmysle Usmernenia,
kapitoly 12. Vykonávanie zmien, bod 12.1. Zmeny vykonávané MAS, časť 1. Zmeny bez predchádzajúceho
súhlasu PPA (kontrola súladu ustanovení v Dodatku k Integrovanej stratégií rozvoja územia s PRV alebo
Usmernením, Prílohou č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi
4 platných v čase zverejnenia Výzvy na implementáciu stratégie). Kontrola sa vykonáva lev v prípade, ak MAS
vykonala túto aktualizáciu v súlade s podmienkami kapitoly 12.Vykonávanie zmien.
b. ŽoNFP (projektov), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS v zmysle oprávneného
vylúčenia ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia.
c. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS neschválila/neodporúča na financovanie z PRV (nesplnenie
podmienok administratívnej kontroly a/alebo nesplnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné
opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS) v zmysle oprávneného neschválenia ŽoNFP (projektov) na financovanie
z PRV.
d. ŽoNFP (projektov), ktoré MAS schválila/odporúča na financovanie z PRV. Administratívna kontrola
ŽoNFP (projektov) podľa bodu 17. písm. b) až d) tejto kapitoly sa vykonáva zmysle kontroly:
- oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle
definícií, ktoré sú uvedené vo Výzve na implementáciu stratégie, v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít
a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom os i 4;
- splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia
osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu
stratégie a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre
príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4 ;
- splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku
oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na implementáciu
stratégie a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované
prostredníctvom osi 4 a splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, ktoré si stanovila MAS;
- splnenia všetkých kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné opatrenia osi 3 vo Výzve na
implementáciu stratégie, v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja
územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4
a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre príslušné opatrenia osi 3;
- splnenia podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia
nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B c), d), h), i), k);
- splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila
MAS v súlade s bodom 15. tejto kapitoly;
- súlad Výzvy na implementáciu stratégie a postupov pre výber projektov pre príslušne opatrenie osi 3
so schválenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia;
- splnenie podmienky zloženie členov Výberovej komisie MAS a výkonného orgánu MAS, ktorá musí
odrážať podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006
– zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 %
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všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to
počas celého obdobia implementácie stratégie.
- vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov členov výberovej komisie MAS
19. PPA po ukončení administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vydá do 7 pracovných dní konečným
prijímateľom – predkladateľom projektu:
a) Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013 (projektu) a predloží návrh zmluvy do 15-tich pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
(projektu).
b) Rozhodnutie o neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013 (projektu), ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS a/alebo administratívnej kontroly MAS
a/alebo kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov).
c) Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre dané
opatrenie na realizáciu projektu.
20. PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú MAS do 7 pracovných
dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA a to nasledovne:
- Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (projektu): koneční prijímatelia – predkladatelia
projektu s ktorými bude uzatvorená Zmluva;
- Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu): koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili
podmienky formálnej kontroly MAS a/alebo administratívnej kontroly MAS, resp. PPA a/alebo kritéria na
hodnotenie ŽoNFP (projektov) a/alebo z nedostatku finančných prostriedkov v rámci príslušného opatrenia osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 v rámci Výzvy na implementáciu stratégie .
Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je MAS povinná:
- postupovať podľa Usmernenia, kapitoly 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, body 2 – 21.
21. V prípade, ak PPA v rámci administratívnej kontroly zistí pochybenie pri aktualizácií opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo pri formálnej a/alebo administratívnej kontrole a/alebo hodnotení
ŽoNFP (projektov) MAS, vyzve príslušnú MAS k náprave – proces výberu a hodnotenia ŽoNFP (projektov) sa
uskutoční znova. PPA prijaté a hodnotené ŽoNFP (projekty) vráti príslušnej MAS na prehodnotenie. Proces
administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vykonávanej PPA sa pozastavuje do času predloženia
prehodnotených ŽoNFP (projektov)
a dokumentov. MAS je povinná v rámci procesu prehodnotenia použiť príslušné tabuľky v rámci ŽoNFP
(projektu) pre príslušné opatrenie osi 3 s označením „Prehodnotenie ŽoNFP (projektu)“.
22. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môže podať žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení
ŽoNFP (projektu) v zmysle § 37 zákona 528/2008 Z.z. a to do 15 dní od jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (projektu) sa podáva na Pôdohospodársku platobnú agentúru, Dobrovičova
12, 815 26 Bratislava, ktorá musí byť doručená preukázateľným spôsobom.
PPA je povinná informovať MAS okrem uzavretia zmluvy s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,
aj o výške vyplatených finančných prostriedkov, o zmenách a dodatkoch k zmluve s konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu, o vykonaní kontroly na mieste, prípadne zástupcu MAS na takúto kontrolu prizvať.
5.3.3 Vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci
implementácie stratégie
A. Návrh na vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
predkladá MAS z nasledovných dôvodov:
a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
b) ŽoNFP (projekt) je nekompletná (žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená na základe výzvy na
doplnenie MAS );
c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie osi 3 implementované
prostredníctvom osi 4 Leader;
d) ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a/alebo
kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií
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rozvoja územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci
implementácie stratégie;
e) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS vo Výzve na
implementáciu stratégie;
f) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý je povinný obstarávať v zmysle zákona č. 503/2009 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepostupoval pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb podľa citovaného zákona;
g) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v
súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených
žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;
h) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom
osi 4 Leader;
i) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie);
j) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 Leader a to v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
B. ŽoNFP (projekt) bude vyradená v rámci administratívnej kontroly, ktorú vykonáva PPA z
nasledovných dôvodov:
a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
b) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie osi 3 implementované
prostredníctvom osi 4 Leader;
c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené v Usmernení,
Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4a/alebo
kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií
rozvoja územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci
implementácie stratégie;
d) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom
osi 4 Leader;
e) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS vo Výzve na
implementáciu stratégie;
f) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 a to v rámci Výzvy na implementáciu stratégie;
g) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu neakceptuje návrh predloženej zmluvy alebo nedodrží termín
podpísania a zaslania zmluvy na PPA;
h) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý je povinný obstarávať v zmysle zákona
č.
503/2009 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nepostupoval pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb podľa citovaného zákona;
i) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v
súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených
žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;
j) úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o vyradení nedoručuje, iba sa založí do spisu projektu);
k) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ uviedol
nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie).
5.3.4 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa počas realizácie projektu sa riadi príslušnými podmienkami
poskytnutia NFP, ktoré sú rozpracované v Usmernení, Príručke a/alebo Dodatkoch a príslušnými časťami
Systému finančného riadenia EPFRV. Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Pri žiadostiach o
vypracovanie dodatkov k zmluvám a pri administratívnom styku s PPA je konečný prijímateľ povinný uvádzať
nasledovné údaje:
 názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu;
 názov ŽoNFP (projektu);
 registračné číslo ŽoNFP (kód projektu);
 číslo opatrenia;
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 číslo Zmluvy;
 odôvodnenie požiadavky podložené písomnými dokladmi.

PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie projektu výberovou
komisiou MAS.
5.4

Výber ŽoNFP (projektov)

5.4.1

Postup zostavenia výberovej komisie MAS a dôvody výberu jej členov, spôsoby eliminácie
konfliktu záujmov
a) Výberová komisia bude pozostávať z 9 členov, ktorí budú volení v každom kole novej výzvy, pričom
pre každú výzvu budú okrem riadnych členov losovaní aj 2 náhradníci z každého sektora rešpektujúc
poradie.
b) Do databázy potenciálnych členov Výberovej komisie budú zaradení členovia MAS, pritom oslovení
budú aj záujemcovia z radov nečlenov a to vyhlásením výberového konania na verejne dostupnom
mieste.
c) Výber členov Výberovej komisie bude prebiehať losovaním za účasti verejnosti s tým, že do
losovania nebudú zaradení, tí ktorí podali k danej výzve ŽoNFP.
d) Pre členov zo súkromného, vrátane občianskeho a neziskového sektora, verejného sektora budú dané
kritéria spôsobilosti pre hodnotenie tej ktorej výzvy, na základe ktorých budú zaradení do losovania.
e) Zloženie výberovej komisie bude rešpektovať princíp LEADER, t. j. pomer zástupcov súkromného
sektora, vrátane občianskeho a neziskového sektora s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov
a zástupcov verejného sektora s maximálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.
f) Členovia Výberovej komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“,
„Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.
g) Pre zamedzenie konfliktu záujmov budú do Výberovej komisie zaradení výlučne tí, ktorí sa v danom
kole výzvy neuchádzajú o NFP.
h) Z procesu zostavenia členov Výberovej komisie bude vedený Protokol s podrobným zápisom.

5.4.2

Postup na výber ŽoNFP konečných prijímateľov

Projekty konečných prijímateľov budú hodnotené v troch fázach:
a) Formálna kontrola, ktorá bude overovať splnenie všetkých administratívnych požiadaviek.
Ostatný postup je bližšie špecifikovaný v bode 5.3.2.
b) Kvalitatívne hodnotenie bude prebiehať na základe stanovenia bodových ohodnotení
uvedených kritérií v prílohe č. 4 pre jednotlivé opatrenia.
c) Pri rovnakom počte bodov bude komisia postupovať ďalším hodnotením žiadateľa
prostredníctvom pridelenia bodov za každé kritérium v rozsahu 2 bodov. Týmito kritériami
budú:

Termín podania žiadosti

Územná pôsobnosť a rozloženie

Rozsah plánovaných činností

Zoznam a charakter nepovinných príloh

Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov

Vplyv projektu na ekonomiku regiónu MAS LEV, o.z.
d)
5.4.3
a)

V prípade ďalší ch nezrovnalostí bude obom žiadateľom rovnomerne skrátený rozpočet

Postup po ukončení procesu hodnotenia ŽoNFP (projektov)

Po ukončení procesu hodnotenia ŽoNFP (projektov) predloží MAS na PPA, Protokol o výbere ŽoNFP
(projektov) (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov) MAS) spolu s povinnými prílohami k Protokolu
12

Dodatok k Integrovanej stratégii rozvoja územia č. 2
o výbere ŽoNFP (projektov).Vyššie uvedené dokumenty MAS predloží na Ústredie PPA, Sekciu
projektových podpôr, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a to doporučene poštou do 30-tich pracovných dní
od uzávierky termínu na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.
V prípade, ak MAS nepredloží niektorú z povinných príloh k Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na
PPA, proces administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) vykonávanej PPA sa pozastavuje do času
predloženia dokumentov MAS a to na základe výzvy na doplnenie od PPA.
b) Protokol o výbere ŽoNFP (projektov) MAS musí byť podpísaný Predsedom výberovej komisie MAS,
štatutárom MAS a zástupcom výkonného orgánu.
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