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PLÁNOVANÉ VÝZVY MAS TATRY – PIENINY LAG PRE  ŽIADATEĽOV Z VEREJNÉHO SEKTORA

¡ Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a
úspor energie

¡ Podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

¡ máj – júl 2019

¡ 60 pracovný dní

¡ Výzva v ITMS2014+



VŠEOBECNÉ PODMIENKY

¡ Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
uhradené v čase od podania ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená príslušnou MAS s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c)
všeobecného nariadenia, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a uhradené výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016

¡ Oprávnené sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení verejného obstarávania, ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa
vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV, z ktorých sú
oprávnené výdavky tie, pri ktorých bolo verejné obstarávanie začaté najskôr dňa 19. apríla 2016.

¡ Žiadateľ projektov v rámci implementácie stratégie CLLD nachádzajúci sa na území MAS je oprávnený aj na podporu v rámci štandardných opatrení
PRV, pokiaľ výdavky z jeho projektu nie sú financované prostredníctvom stratégie CLLD príslušnej MAS.

¡ Žiadateľ v rámci opatrenia č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, je povinný aplikovať sociálny aspekt pri
verejnom obstarávaní.

¡ Prijímateľ je povinný zabezpečiť realizáciu projektu do 18 mesiacov od predloženia Oznámenia o zahájení realizácie
podnikateľského plánu/projektu v zmysle ods. 7 kapitoly 6 tejto Príručky berúc do úvahy termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného
nariadenia – do 31.12.2023, ktorý nesmie byť prekročený.

¡ Žiadateľ predkladá na MAS ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+



PODOPATRENIE 7.2 A 7.5 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku sú povinné a záväzne pre všetky opatrenia a MAS je povinná uvádzať ich vo výzve na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.

Neoprávnené výdavky

¡ výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté pred dňom 19.04.2016, vynaložené až po predložení ŽoNFP na MAS;

¡ náklady mimo nákladov uvedených v bode 2.2 tohto podopatrenia;

¡ úroky z dlžných súm;

¡ kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku;

ŠPECIFIKÁ PRE PODOPATRENIA

¡ ŽoNFP musí byť kompletná po obsahovej stránke. ŽoNFP nebude schválená v prípade, že žiadateľ uviedol nepravdivé čestné vyhlásenie žiadateľa
o konflikte záujmov a poskytol nesprávne či nepravdivé údaje.

¡ Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP ukončené verejné obstarávanie.

¡ Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov, požadovaná žiadateľom vo formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na MAS je konečná a nie je
možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať.

¡ Neoprávnené výdavky je žiadateľ povinný z požadovanej sumy odčleniť.

¡ Pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

¡ Žiadatelia môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP, znášajú však riziko, že projekt na financovanie z PRV SR 2014 - 2020
nebude schválený.



ŠPECIFICKÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 
PODOPATRENIE 7.2

Oprávnenosť žiadateľa – obce

Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené - Oprávnené výdavky projektu, ktoré žiadateľ musí spĺňať sú oprávnené výdavky v zmysle stratégie CLLD uvedené vo výzve 
ako oprávnené výdavky MAS. 

Spôsob financovania - refundácia 

Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku

Intenzita pomoci

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti):

Aktivita 1:

¡ výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, 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.)

¡ Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk),
parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu
alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové
zastávky



ŠPECIFICKÉ 
PODMIENKY 
POSKYTNUTIA 
PRÍSPEVKU 
PODOPATRENIE
7.2

Aktivita 2:
¡ výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd.

Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky),
čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné
rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice

Aktivita 3:
¡ zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia

(v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj
vrátane parkovísk) a pod

¡ Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, je možné považovať aj cintorín, a aj to len v prípade, ak
ho má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce
pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo

¡ Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, nie je možné považovať školu, školské zariadenia
(škôlky, jasle), areál školy (školský dvor)

¡ V rámci aktivity 3 nie je možné realizovať investície, ktoré boli začlenené do aktivity 1. (napr. Líniové
chodníky, líniové komunikácie

¡ V prípade, že súčasťou realizácie investície verejného priestranstva je vytvorenie menšieho počtu
parkovacích miest, tak tieto je možné v rámci aktivity 3 akceptovať, ak sú súčasťou uceleného investičného
celku a bezprostredne s priestranstvom, ktoré je predmetom predloženej ŽoNFP a ako takým súvisia



ŠPECIFICKÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 
PODOPATRENIE 7.2

Aktivita 4:

¡ Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

¡ Oprávnené investície sú drenáže a odvodňovacie kanály. otvorené odtokové kanály, odvodňovacie priekopy, obecné studne

¡ V rámci aktivity 4 sú za odvodňovacie kanály považované investície, ktoré sú v rámci predloženej ŽoNFP realizované pod zemským povrchom
a nie na zemskom povrchu, ktoré je možné realizovať v rámci aktivity 1. To znamená, že za odvodňovací kanál je považovaná tá časť odvodnenia,
ktorá začína/pokračuje pri vpusti/od vpusti z rigolu/z povrchového kanálu/priekopy, za ON sa považuje aj odvodňovací kanál, ktorý plní
protipovodňovú funkciu



VÝBEROVÉ KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV 
PODOPATRENIE 7.2

¡ Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia

¡ Vykonávanie operácií: 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.

¡ Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní - Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky výdavky
okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce.

¡ Rozdeľovanie projektu na etapy - Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný
projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod

¡ Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim
sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023

¡ Investície 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.).



HODNOTIACE 
KRITÉRIA PRE VÝBER 
PROJEKTOV
PODOPATRENIE 7.2



ŠPECIFICKÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 
PODOPATRENIE 7.5

Oprávnenosť žiadateľa – obce

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (oprávnené činnosti):

¡ Aktivita 1: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane

príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.

¡ Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie,

budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.

¡ Aktivita 3: budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej
infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova

cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod

Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené - Oprávnené výdavky projektu, ktoré žiadateľ musí spĺňať sú oprávnené výdavky v zmysle
stratégie CLLD uvedené vo výzve ako oprávnené výdavky MAS.

Spôsob financovania - refundácia

Podmienka minimálnej a maximálnej výšky príspevku

Intenzita pomoci



VÝBEROVÉ KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV 
PODOPATRENIE 7.5

¡ Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia

¡ Vykonávanie operácií: 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.

¡ Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní - Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky výdavky
okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce.

¡ Rozdeľovanie projektu na etapy - Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný
projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod

¡ Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim
sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023



HODNOTIACE 
KRITÉRIA PRE VÝBER 
PROJEKTOV
PODOPATRENIE 7.5


