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OZNÁMENIE O ZMENE VO VÝZVE č. 2/4.1 ISRÚ/2010 
 

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE 

INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 
MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY RUDOHORIE, O. Z. 

 
 
 

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou RUDOHORIE, o. 
z. v rámci Opatrenia 4.1  Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia oznamuje 

zmeny 

 

VO VÝZVE č. 2/4.1 ISRÚ/2010 
 

Opatrenie 4.1.1.1 
Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie) 

 
v termíne od 30. septembra 2010 do 28. januára 2011 
 

v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.7 aktualizovaného 
Dodatkom č. 7 zo dňa 26. novembra 2010 

 
Predmetné zmeny sa týkajú nasledovných bodov Výzvy č. 2/4.1 ISRÚ/2010 zo dňa  

30. 09. 2010 

 
bod č. 1 Oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu a miesta 
realizácie projektu, kde sa odstraňuje veta s nasledovným textom: 
 
 „Projekt (môţu sa realizovať rovnaké činnosti ako sú zahrnuté v stratégií príslušnej 
MAS) na území MAS môţe realizovať aj konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený 
ţiadateľ), ktorí nemá trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku v území 
pôsobnosti MAS a projekt predkladal na základe výziev pre príslušné opatrenie, ktoré 
vyhlasuje PPA a za podmienok stanovených v Príručke a/alebo Dodatkoch).“ 

 

 
bod č. 7. Kritériá spôsobilosti pre Opatrenie 4.1.1.1 Vzdelávanie a informovanie   
(opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie) 
 

Kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované pre príslušné opatrenia 
osi 3 v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č. 6, kde sa odstraňuje bod 
6. s nasledovným textom: 
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 „Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predloţiť kópiu dokladu o kvalifikácií 
lektora v danej oblasti a súhlas lektora vzdelávacej a informačnej aktivity v projekte formou 
čestného prehlásenia. Preukazuje sa pri ŢoNFP.“  

Kritéria spôsobilosti a spôsob ich preukázania definované  v Usmernení pre 
administráciu osi 4 Leader, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných 
stratégií rozvoja územia, kde: 
 

v bode č. 3 Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný - sa mení a dopĺňa 5. 
odráţka nasledovne: 
 
„- dodrţiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované v Usmernení. 
v Príručke a/alebo Dodatkoch. 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. V rámci opatrení osi 3, ktoré sa implementujú prostredníctvom osi 4 Leader sa 
uplatňuje: 
- Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM – 8/2010. 
- Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností 
implementované prostredníctvom osi 4 Leader – č. schémy X 370/2010.“ 
 
v bode č. 5 sa dopĺňa text nasledovne: 
 
„Výnimku tvoria aktivity v rámci: 
- opatrenia 3.3 Informovanie a vzdelávanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader, 
ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, ako napr. informačné 
a vzdelávacie stáţe a návštevy v EÚ, tuzemské informačné a vzdelávacie stáţe a pod., 
- opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu časť B implementované 
prostredníctvom osi 4 Leader, ktoré svojim charakterom sú určené mimo územia MAS a SR, 
ako napr.: účasť na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného 
ruchu.“ 
 
 
bod č. 9. Povinné prílohy sa rozširuje o nasledovné: 
 
„Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný doloţiť pre príslušné opatrenie osi 3, 
implementované prostredníctvom osi 4 povinné prílohy v súlade s podmienkami uvedenými 
v ŢoNFP (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. 
 
1.  Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 

opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 
(formulár ţiadosti aj v elektronickej podobe) 
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bod č. 12 Obstarávanie tovarov a služieb sa mení nasledovne: 
 
„Verejné obstarávanie pre príslušné opatrenie osi 3, implementované prostredníctvom osi 4 
sa bude vykonávať v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení.“ 
 
Dokumentácia bude predloţená pri ţiadosti o platbu v súlade s podmienkami Usmernenia 
pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov 
(oprávnených ţiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb. 
(pozn. výška príspevku pri ţiadosti o platbu bude vypočítaná na základe skutočne 
vynaloţených finančných prostriedkov na investíciu v súlade s výberom víťazného 
dodávateľa, v ţiadnom prípade nesmie prekročiť výšku príspevku schváleného v zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). 
 
 
bod č. 14 Ďalšie podmienky, časť Prílohy k výzve č. 2/4.1 ISRÚ/2010 opatrenie 4.1.1.1 
Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie) zverejnené na 
internetovej stránke www.rudohorie.sk - sa aktualizuje na základe Dodatku č. 7 
k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.7 platná od 26. 11. 2010. 
 
1. Formulár Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 

2013 pre opatrenie 4.1.1.1 Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3 Vzdelávanie 
a informovanie podľa PRV SR) implementované prostredníctvom osi 4 (verzia 1.7, platná 
od 26. 11. 2010). 

2. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader(verzia 1.7 platná od 26. 11. 2010 vrátane 
príloh k Usmerneniu). 

3. Príloha č. 6 – charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované 
prostredníctvom osi 4 (verzia 1.7 platná od 26. 11. 2010). 

 
Dokumenty s predmetnými zmenami sú zverejnené na webovskej stránke  

www. rudohorie.sk 
 

 
 
 
 
Jasov, 17. 01. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
              René Pavlík 
       Predseda MAS RUDOHORIE, o. z. 
 

http://www.rudohorie.sk/

