
Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH 

Partnerstvo 

Muránska planina – Čierny Hron 

Realizované ako súčasť projektu: „Partnerstvo MPČH – chod MAS I“ podporeného z IROP ŠC 5.1.1., NFP302050N343 

Realizované ako súčasť Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH financovanej z PRV, KP192BB210001 



Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH 

Oblasť financovania 

výška NFP 

Základná alokácia 
Dodatočná 

alokácia 
Spolu 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR)  
2 540 823,46 € 1 459 176,54 € 4 000 000 € 

Operácie v rámci implementácie 

stratégie CLLD 
2 118 000,00 € 1 401 000,00 € 3 519 000 € 

Chod MAS 356 000,00 € 44 000,00 € 400 000 € 

Animácie 66 823,46 € 14 176,54 € 81 000 € 



Intenzita pomoci : 100% 

Výška príspevku: 5 000 - 80 000 € 

Predpokladaný termín výzvy: 2Q / 2018 

Objem základnej alokácie: 255 000 € 

Objem vyčlenený do výzvy: 255 000 € 

Objem dodatočnej alokácie: 230 000 € 

Fokusová skupina: 6B - Podpora miestneho 

 rozvoja vo vidieckych oblastiach 
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Ciele a opatrenia 7.2:  

Cieľ: Úpravou verejných priestranstiev zlepšiť vzhľad obcí 

a tým prispieť k rozvoju vidieckeho priestoru,  kvalite života 

na vidieku. 

Súvis s prioritou: č.3 – Obnova a rozvoj obcí 

Súvis so špecifickým cieľom:  č.3 – Zvýšiť atraktivitu obcí pre 

obyvateľov a návštevníkov 

Opatrenia stratégie: 

3.1 Budovanie a rekonštrukcia malej infraštruktúry v obciach 



Rozsah a oprávnené činnosti 7.2:  
Oblasť 1 

• výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, 

mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových 

zastávok, výstavba,  

• rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 

• prehlbovanie existujúcich obecných studní.  

V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v 

malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu 

znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi 

vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k 

miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho 

cestovného ruchu a pod.); Investícia do miestnych komunikácii musí mať 

jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná 

alebo postavená komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel (napojenie na 

inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.). 
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Rozsah a oprávnené činnosti 7.2:  
Oblasť 2 

• zlepšenie vzhľadu obcí 

• úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a 

pod. 
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Oprávnení prijímatelia:  

A) Obce a mestá v území MAS 

B) Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS 

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať max.  1  ŽoNFP  



Hodnotiace kritériá 7.2:  

Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH – opatrenie 7.2 

P.č. Kritérium Body Poznámka 

1. Projekt sa realizuje v obci s 

priemernou mierou 

evidovanej 

nezamestnanosti v roku 

predchádzajúcom roku 

vyhlásenia výzvy:  

do 15 % vrátane 

od 15% do 20 % vrátane 

nad 20% 

  

  

  

 

15 

18 

20 

V prípade, ak sa projekt realizuje 

vo viacerých okresoch, body sa 

pridelia na základe 

nezamestnanosti vypočítanej 

aritmetickým priemerom z údajov 

nezamestnanosti všetkých 

okresov, kde sa projekt realizuje. 



Hodnotiace kritériá:  
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P.č. Kritérium Body Poznámka 

2. Realizáciou projektu sa 

žiadateľ zaviaže zvýšiť 

počet pracovných miest  

súvisiacich s projektom 

minimálne o 1 

zamestnanca minimálne 

na 2 roky  a to najneskôr 

do 6 mesiacov od doby 

realizácie investície 

  

  

10 

  

  

  

  

Vykazujú sa miesta súvisiace so 

samotnou realizáciou projektu nie 

celkové miesta v podniku. Za 

počiatočný stav sa berie stav pred 

investíciou.  

Pracovné miesto musí byť s 

udržateľnosťou minimálne 2 roky. 

Udržateľnosť projektu v prípade 

operácií zložených z investície do 

infraštruktúry alebo investície do 

výroby sa musí zabezpečiť počas 

doby do piatich rokov od záverečnej 

platby poskytnutej prijímateľovi 

Žiadateľ musí preukázateľne 

označovať uvedené miesta označením 

miesto PRV 



Hodnotiace kritériá:  
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P.č. Kritérium Body Poznámka 

3. Projekt súvisí aj s ekonomickým rozvojom 

alebo projekt kombinuje viacero akcií 

vytvárajúcich konkrétne podmienky pre 

ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z. napr., 

že podporené investície budú mať pozitívny 

vplyv na zamestnanosť, rozvoj podnikania 

a pod.), za predpokladu súladu ekonomického 

rozvoja s ochranou životného prostredia a 

racionálneho využitia prírodných zdrojov  

  

10 

  

  

 

4. Projekt rieši aj uľahčenie prístupu 

marginalizovaných skupín (vrátane 

marginalizovaných rómskych komunít) alebo 

súčasťou projektu je aj zelená infraštruktúra. 

  

10 

 



Hodnotiace kritériá:  
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P.č. Kritérium Body Poznámka 

5. Žiadateľovi nebol doposiaľ schválený žiadny 

projekt v rámci stratégie CLLD 

 10 

  

  

 

6. Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne 

hodnotenie 

a) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu 

b) spôsob realizácie projektu 

c) rozpočet a nákladová efektívnosť 

d) administratívna, odborná a technická 

kapacita 

e) udržateľnosť projektu. 

 

  

Max. 

40 

 



Oprávnené výdavky 7.2 :  
• Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s 

výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného 

majetku, to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov.  

Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na 

poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom 

súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 

4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na 

poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 

udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max.  8%). 

Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  

predložením ŽoNFP; 
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Oprávnené výdavky 7.2 :  
• Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

podporovanými aktivitami v rámci tohto opatrenia, vrátane 

výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady 

na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 

infraštruktúry obce; 
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Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa 

príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo 

vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s 

akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa 

opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové 

dokumenty. 



Neoprávnené výdavky 7.2 :  
• Výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na PPA (v tomto 

prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou 

začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác; 

• Úroky z dlžných súm; 

• Kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku; 

• ,DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov o DPH; V rámci uplatnenia 

DPH ako oprávneného výdavku je na webovom sídle 

zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015   

(http://www.apa.sk/index.php?navID=529&id=6858 ) 
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http://www.apa.sk/index.php?navID=529&id=6858


Druh podpory 7.2 :  

Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia 

zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.  
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Ostatné podmienky:  

V súlade s PRV 2014-2020.  



Partnerstvo 

Muránska planina – Čierny Hron 

Igor Pašmík 

Pohronská Polhora, 20.2.2018 

 


