DODATOK č. 6 k Integrovanej stratégii rozvoja územia

v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader,
verzia 1.9 aktualizovaná Dodatkom č. 9 zo dňa 03. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa
USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER
schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR
dňa 10.04.2008

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

V súlade s Oznámením riadiaceho orgánu o vykonaní aktualizácie Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, na verziu 1.9 platnú od 03. 06.
2011 a aktualizácie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 Leader, sa vykonala aktualizácia jednotlivých častí Integrovanej stratégie rozvoja územia pod názvom
„LEVočský región – perla Spiša ........a sen sa stane“ a výziev doplnením nových formulárov ŽoNFP, ktoré schválila Správna rada ako výkonný
orgán dňa 15.06.2011 v Levoči ako dodatok č. 6 a odporúčala aktualizované časti na schválenie VZ konaného dňa 15.06.2011 a to
v nasledovných častiach:
PRÍLOHA č. 4, ČASŤ A
Opatrenie osi 3 a osi 4 programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pod názvom Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A,
implementované prostredníctvom osi 4 Leader

PRÍLOHA č.6 : Zoznam členov VZ MAS
O zmene Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader prostredníctvom Dodatku č. 9 boli upovedomení členovia MAS na VZ, aj prostredníctvom
mailu, pričom oznam bol zaslaný aj databáze potenciálnych žiadateľov.

Dodatok č. 6 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, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

PRÍLOHA Č.4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER

Časť A: Opatrenia osi 3
Strategický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia

Priorita Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Špecifický cieľ Integrovanej
stratégie rozvoja územia
Názov opatrenia PRV SR
2007 -2013
Podporované činnosti

Definícia konečných
prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odôvodnenie

Podnikateľské subjekty
Obce

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ekonomický rast regiónu, ktorý sa dosiahne predovšetkým
podporou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, pri efektívnom využívaní endogénnych zdrojov
územia, za podpory environmentálne vhodných spôsobov a aktívneho zapájania sa obyvateľov do
verejného diania
Zabezpečiť nárast pracovných príležitostí pre obyvateľov územia ich aktivizáciou na efektívne
využívanie existujúcich zdrojov pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a služieb, využívajúc
komparatívne výhody regiónu
Podporiť rozšírenie spektra ponúkaných služieb pre potreby vidieckeho cestovného ruchu iniciovaním
nízko - kapacitného ubytovania na súkromí
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
a) rekonštrukcia a modernizácia nízko - kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10
lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia
pripojenia na internet;
b) prestavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízko - kapacitné ubytovacie
zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia
a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
c) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a
pod.).
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečných
prijímateľov – predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel
ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť
nižší ako 30 %.
Oprávneným prijímateľom nie je podnik, ktorý je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 2.1, bodu 10
Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. V.
C 244 z 1. 10. 2004, str. 2).
Zapojenie obyvateľov do ponuky služieb pre rozvoj vidieckeho turizmu je nevyhnutným
predpokladom úspešného dopadu zámerov vidieckeho cestovného ruchu. Keďže občania územia
stále nedôverujú možnostiam ich zapojenia sa do tohto odvetvia, je potrebné podporiť ich predstavy
a prepojiť plánované aktivity stratégie na potrebu rozšírenia ubytovacích kapacít na ubytovanie na
súkromí a ich zapojenia do pripravovaných informačných školení a seminárov.
ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU
Združenia
18
Ostatní
VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Rozpočet
v EUR

Názov zdroja financovania
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

271 268,92

Výška financovania z vlastných zdrojov

271 268,92
0
0
542 537,84

Ostatné verejné zdroje

VÚC
Iné verejné zdroje

Celkový rozpočet opatrenia
OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška
oprávnených výdavkov

2 600,00 v EUR

Maximálna výška
oprávnených výdavkov

200 000,00 v EUR

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

Oprávnené výdavky pre časť A (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov
pre časť A)
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
1. výdavky vynaložené pred udelením Štatútu MAS (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly
pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred udelením
Štatútu MAS);
2. nákup použitého majetku;
3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov;
4. nákup nehnuteľností;
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č.

Neoprávnené projekty

1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na
oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. projektová dokumentácia;
15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu chatiek;
16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných a relaxačných potrieb.
1. projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu;
2. projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným ubytovaním.
KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

1. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.
2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa
akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý je
predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte) a následne pri ŽoP formou čestného
vyhlásenia.
4. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z
EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia pri ŽoNFP (projekte).
6. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13 Ochrana majetku
nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy.
8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu,
pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania,
relaxačných zariadení). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní
prvej ŽoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).
9. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, zmodernizované ubytovacie zariadenia a
prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov môžu mať kapacitu maximálne 10 základných lôžok v
piatich izbách (každá so sociálnym zariadením – WC a sprcha, resp. vaňa a maximálne dvomi základnými lôžkami) a minimálne
spoločnú kuchynku. V prípade budovania stravovacích priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť
prístupné len ubytovaným osobám.
10. Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia musia pokrývať len kapacitu
ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.
11. Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť verejnosti a musia spĺňať podmienky vyhlášky
MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
12. V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí
preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
zároveň preukáže, že v predchádzajúcom účtovnom období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích
služieb. Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní
článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 15.Výklad pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP (projektu).
14. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre
pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po
jej zriadení.
15. 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.
POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE
ŽONFP (PROJEKTOV)
Výberové kritéria
P. č.
AdK
1.
2.
3.

Kritérium
Administratívna kontrola – každý projekt prejde administratívnou kontrolou v súlade s podmienkami výziev MAS LEV, o.z.
a kritérií PRV 2007 - 2013. V prípade nesplnenia administratívnych požiadaviek bude žiadateľ oboznámený a vyzvaný na
doplnenie chýbajúceho a nápravu.
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV 2007 – 2013 schválená v danom opatrení žiadna ŽoNFP
Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je i poskytovanie ďalších relaxačných služieb (napr. gril, bazén, sauna) ak
na uvedené činnosti žiadateľ plánuje minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a/alebo je projekt zameraný
na plnenie prioritných cieľov PRV a MP SR
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:
do 50, nad 50 – do 100, nad 100 – do 150

Žiadateľ má v rodinnom dome ležiacom na parcele, kde sa realizuje projekt trvalé bydlisko:
- nad 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
- nad 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
5.
Existujúci marketingový plán
6.
Plánovaná spolupráca s existujúcimi turistickými informačnými kanceláriami.
7.
Plánovaná spolupráca s ostatnými poskytovateľmi služieb pre rozšírenie obchodnej ponuky.
Bodovacie kritéria
P. č.
Kritérium
Body
Žiadateľovi nebola doposiaľ v rámci PRV 2007 – 2013 schválená v danom opatrení
1.
10
žiadna ŽoNFP
Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie služby je i poskytovanie ďalších
relaxačných služieb (napr. gril, bazén, sauna) ak na uvedené činnosti žiadateľ plánuje
2.
20
minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a/alebo je projekt
zameraný na plnenie prioritných cieľov PRV a MP SR
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:
do 50,
15
3.
nad 50 – do 100,
10
nad 100 – do 150
5
Žiadateľ má v rodinnom dome ležiacom na parcele, kde sa realizuje projekt trvalé
bydlisko:
4.
- nad 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
10
- nad 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
20
5.
Existujúci marketingový plán
20
6.
Plánovaná spolupráca s existujúcimi turistickými informačnými kanceláriami.
15
Plánovaná spolupráca s ostatnými poskytovateľmi služieb pre rozšírenie obchodnej
7.
15
ponuky.
8.
SPOLU max.
115
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
Postup pri rovnakom počte
Rozsah plánovaných činností
bodov
Zoznam a charakter nepovinných príloh
Posúdenie efektívnosti vynaložených prostriedkov
Vplyv projektu na ekonomiku regiónu MAS LEV, o.z.
4.

V prípade ďalších nezrovnalostí bude obom žiadateľom rovnomerne skrátený rozpočet
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Nepovinné prílohy

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doložiť pre príslušné opatrenie osi 3,
implementované prostredníctvom osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými v ŽoNFP
(projekte) pre príslušné opatrenie osi 3, Usmernení pre administráciu osi 4 Leader platnom znení,
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia, Prílohe č.6
Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4. Povinné
prílohy, ktoré si stanovila MAS (ak si MAS stanovila v stratégií) sa riadia podmienkami stanovenými
v stratégií.
- podľa uváženia samotného žiadateľa o NFP (fotodokumentácia a pod.)
PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev
Min. a max. doba realizácie projektov

3
2 mesiace – 20 mesiacov
MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Opatrenie

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)
Počet obcí so
situovaným
podporeným
projektom

Východiskový
stav
0

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
18

Spôsob overovania a získavania údajov,
frekvencia zberu
Evidencia MAS o podporených projektoch

