
Výzvy MAS
na predkladanie projektov 

č.4/PRV/MAS/16 a č.5/PRV/MAS/16

Seminár k aktuálnym výzvam MAS na predkladanie proj ektov
Veľké Teriakovce, 09.09.2010



plánovaný harmonogram

• vyhlásenie výzvy: 02.09.2010

• informačný seminár: 09.09.2010

• predkladanie projektov: 11.10. – 02.11.2010

• uzávierka výzvy: 02.11.2010• uzávierka výzvy: 02.11.2010

• doplnenie projektov: do 09.11.2010

• administratívna kontrola: 23.11.2010

• hodnotenie projektov: 24.11.2010

• schválenie projektov: 25.11.2010



plánovaný harmonogram

• odoslanie projektov na PPA: do 15.12.2010

• rozhodnutie z PPA: koncom februára 2011

• podpisovanie zmlúv: marec – apríl 2011



výzva č. 4/PRV/MAS/16

• podporované činnosti:

• rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových 
ihrísk, tržníc, zastávok, prvkov drobnej architektúry a pod.ihrísk, tržníc, zastávok, prvkov drobnej architektúry a pod.

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov, 
objektov spoločenského významu (okrem samostatných budov 
obecných úradov, domov smútku), pamätihodností obcí (okrem 
stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v 
registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok) vrátane ich okolia a 
zriadenia pripojenia na internet



výzva č. 5/PRV/MAS/16

• podporované činnosti:

• úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava 
parkov, rybníkov, prameňov, studničiek,...)

• budovanie a rekonštrukcia cyklotrás

• priestorové značenie samostatných trás pre nemotorovú • priestorové značenie samostatných trás pre nemotorovú 
dopravu

• budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a turistických 
trás so zameraním na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo 
regiónu (okrem rekonštrukcie a modernizácie stavieb a budov 
evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok)



výdavky na 1 projekt

• min. výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

6 638,78 EUR

• max. výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 

66 387,84 EUR66 387,84 EUR

• max. výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

100 % (80 % EÚ, 20 % SR)

!!! POZOR – DPH je neoprávnený výdavok a stále nie je 
doriešené prefinancovanie jeho časti z MF SR !!!



oprávnené výdavky

1. investície do dlhodobého hmotného majetku

2. investície do dlhodobého nehmotného majetku

3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o VO

4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie 
potrebnej v rámci stavebného konaniapotrebnej v rámci stavebného konania

5. výdavky spojené s ext. manažmentom pri implem. projektu

6. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov)
• Výška výdavkov uvedených v bode 3, 4 a 5 nesmie presiahnuť 8 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

• Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu preukazuje ich vynaloženie 
v rámci poslednej žiadosti o platbu (ŽoP).



neoprávnené výdavky

1. výdavky vynaložené pred 3.8.2009 (s výnimkou výdavkov na 
obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a na 
vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej v rámci 
stavebného konania, kde sú výdavky oprávnené od 1.1.2007)

2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na vypracovanie 2. výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na vypracovanie 
projektovej dokumentácie a výdavky spojené s externým 
manažmentom projektov presahujúce 8 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt 

3. nákup použitého majetku 

4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení



neoprávnené výdavky

5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu 
pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. 
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, 
pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže 
uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej 
znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených 
výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie 
príslušných stavieb

6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, 
clá, dovozné prirážky a kurzové straty

7. daň z pridanej hodnoty



neoprávnené výdavky

8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu)

9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny 
materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu 
realizovanú vlastnou prácou 

10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku 10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku 
a podobné poplatky

11. nájomné poplatky

12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce

13. poradenské a konzultačné služby



neoprávnené výdavky

14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie

15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov 
obecných úradov

16. výdavky súvisiace s preplatením personálnych výdavkov na 
pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého manažmentu pracovníkov (zamestnancov) v rámci externého manažmentu 
projektov, a to v prípade, ak starosta obce, ktorá bola/je 
konečným prijímateľom/prijímateľom v projekte vystupuje 
zároveň ako priamo zainteresovaná osoba pri realizácii 
projektu



rozdiely medzi výzvami

• rôzne podporované činnosti

• osobitné formuláre ŽoNFP (projektu)

• rozpočet na výzvu č. 4/PRV/MAS/16:• rozpočet na výzvu č. 4/PRV/MAS/16:

530 000,00 EUR

• rozpočet na výzvu č. 5/PRV/MAS/16:

200 000,00 EUR



dôležité dokumenty

• formulár ŽoNFP (projektu)

• tabuľková časť pre skupinu opatrení 3.4

• Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MALOHONT

• Dodatok č. 3 k stratégii• Dodatok č. 3 k stratégii

• Dodatok č. 4 k stratégii

• Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader –verzia 1.6

• Príloha č. 6 K Usmerneniu – verzia 1.6

• Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 –
2013 a jej dodatky



pred prípravou projektu

• najdôležitejšie:

• vysporiadanie vlastníckych vzťahov (list vlastníctva alebo 
nájomná zmluva)

• projektová dokumentácia s rozpočtom• projektová dokumentácia s rozpočtom

• stavebné povolenie, resp. žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia alebo ohlásenie SÚ a oznámenie SÚ, že nemá 
námietky voči predloženému ohláseniu

• výber dodávateľa 



predloženie projektu

• ŽoNFP (projekt) spolu s povinnými prílohami 
sa predkladá do 02.11.2010:

• osobne v Kancelárii MAS v Hrachove• osobne v Kancelárii MAS v Hrachove

• 2 x v tlačenej verzii (1 originál a 1 kópia)

• 1 x v elektronickej verzii (na CD)

• projektová dokumentácia s rozpočtom sa 
predkladá len v tlačenej verzii



predloženie projektu

• tlačená verzia zviazaná v šnurovacích doskách:

• ŽoNFP (projekt) – zviazaná samostatne

• prílohy k projektu – v osobitnom obale

– každá príloha (nie každá strana !!!) v osobitnom euroobale– každá príloha (nie každá strana !!!) v osobitnom euroobale

alebo

– každá príloha bude predierkovaná a len zviazaná do obalu

• projektová dokumentácia – v osobitnom obale

• CD – v papierovom obale



konzultácie

• príprava projektovej dokumentácie

• zaradenie projektu k príslušnému opatreniu

• vypĺňanie formuláru ŽoNFP (projektu)

• správnosť príloh projektu• správnosť príloh projektu

• telefonicky, mailom alebo osobne

• nie na poslednú chvíľu !!!



kontakty

• Bc. Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS: 

0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

• Elena Kubaliaková, finančná manažérka MAS: • Elena Kubaliaková, finančná manažérka MAS: 

0905 715814, ozveny@ozveny.sk

• Mgr. Stanislava Zvarová, admin. pracovníčka MAS:

0904 875369, info@malohont.sk

• www.malohont.sk



Najčastejšie chyby 
pri spracovaní a predkladaní projektovpri spracovaní a predkladaní projektov

Seminár k aktuálnym výzvam MAS na predkladanie proj ektov
Veľké Teriakovce, 09.09.2010



príprava projektu

• príprava projektovej dokumentácie bez konzultácie, resp. na 
poslednú chvíľu � pri nesprávnom posúdení podporovaných 
činností môže ísť o neoprávnený projekt

• v jednom projekte boli zahrnuté činnosti z opatrenia 3.4.1 aj • v jednom projekte boli zahrnuté činnosti z opatrenia 3.4.1 aj 
3.4.2 � rozdelenie projektu do 2 projektov

• do rekonštrukcie objektov spoločenského významu boli 
zahrnuté aj prevádzky podnikateľských, resp. iných subjektov
� ide o neoprávnené výdavky, ktoré je potrebné odčleniť zo 
sumy oprávnených výdavkov



príprava rozpočtu

• v tabuľkovej časti chýbalo pomenovanie položiek rozpočtu �
len samotné HSV a PSV nestačí, treba uviesť aj názov 
stavebného objektu

• ak sú výdavky na projekt vyššie ako požadované výdavky (tzn. • ak sú výdavky na projekt vyššie ako požadované výdavky (tzn. 
časť projektu bude realizovaná z vlastných zdrojov) – napríklad 
120 000,00 EUR (a na túto sumu bolo robené verejné 
obstarávanie) � okrem víťaznej cenovej ponuky na celú sumu 
je potrebné doložiť rozpočet len s položkami, ktoré plánujete 
realizovať z prideleného príspevku (tzn. len s oprávnenými 
výdavkami)



prílohy 

• oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči 
predloženému stavebnému ohláseniu � okrem toho je 
potrebné doložiť aj ohlásenie stavebnému úradu a 
jednoduchý situačný nákres (výkres celkovej situácie z 
projektovej dokumentácie) potvrdený príslušným stavebným projektovej dokumentácie) potvrdený príslušným stavebným 
úradom

• dátum na víťaznej cenovej ponuke bol skorší ako dátum 
spracovania rozpočtu projektovej dokumentácie � naopak 

• prílohy navyše � zbytočné, nakoľko nijako neovplyvňujú 
hodnotenie a komplikujú prácu MAS aj PPA



Ďakujeme za pozornosťĎakujeme za pozornosť

Bc. Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS
047/5695 533

mirkakubka@malohont.sk
www.malohont.sk


