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Vážení členovia MAS RUDOHORIE, o. z., 
 

dňa 28.03.2010 bola na základe rozhodnutia Výkonného výboru MAS RUDOHORIE, 
o. z. vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2007 – 2013 v rámci 
implementácie ISRÚ Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o. z. č. 5/4.1 ISRÚ/2011 pre 
Opatrenie 3.1.2.2 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 
(opatrenie 3.1, kód opatrenia 311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 
činnostiam ). Výzva je otvorená od 28.03.2011 do 27.07.2011. 

 
Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu: 
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): (subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne 

zaregistrovaným sídlom/miestom podnikania na území Slovenskej republiky) právnické 
osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 
podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z 
poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené 
účtovné obdobie predstavuje minimálne 30%. 

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej 
prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP (projektu). 
Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte). Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje 
podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa 
viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.  

Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 1, ods. 7, 
nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.   
 

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je 3 000,00 EUR a maximálna 
výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je 140 000,00 EUR. 

 
Maximálna výška pomoci predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov. 
 
Oprávnenými činnosťami sú: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov 

vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, 
jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, 
bazén a pod.). 

  
Výzva je zverejnená na web stránke MAS RUDOHORIE, o. z. www.rudohorie.sk. Po 

vyhlásení a zverejnení výzvy na predkladanie projektov budú prebiehať konzultácie 
s predkladateľmi projektov, či už telefonicky, osobne, alebo písomne. Zodpovednosť za 
poradenstvo nesie manažér MAS RUDOHORIE, o. z. a kancelária MAS.  

   
 
Jasov, 30. 03. 2011 
 
        Bernadett Remáková, v. r. 
       manažérka MAS RUDOHORIE, o. z. 
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