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V zmysle platného Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové 

obdobie 2014 - 2020 v znení Dodatku č. 3 zo dňa 27.09.2016 a Metodického pokynu pre 

zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD zo dňa 30.09.2016, najvyšší orgán Miestnej 

akčnej skupiny MALOHONT (Zhromaždenie členov MAS) schválil v zmysle stanov dňa 

23.11.2016 v Rimavských Zalužanoch Dodatok č. 1 k stratégii CLLD, ktorého predmetom je 
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5. IMPLEMENTA ČNÝ RÁMEC 

 

5.2. Akčný plán 

 

Akčný plán stratégie CLLD je spracovaný podľa opatrení PRV financovaných z EPFRV, 

IROP financovaných z EFRR a ostatných opatrení financovaných z iných zdrojov vrátane 

zdrojov MAS. Pre lepšiu prehľadnosť stratégie CLLD sú opatrenia PRV a IROP zoradené 

v takom poradí ako sú uvádzané v dokumentoch PRV a IROP a v rovnakom poradí sú 

zoradené aj vo finančnom pláne stratégie CLLD. Opatrenia financované z iných zdrojov a zo 

zdrojov MAS sú kvôli obmedzenému rozsahu kapitoly uvedené v prílohe 21. 

 

Tabuľka č. 35.A: Opatrenie stratégie CLLD č. 2.1.1 financované z EPFRV (4.2 PRV) 

Názov opatrenia  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo 
vývoj poľnohospodárskych výrobkov 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

4.2 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

3A Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich 
lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou 
systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, 
propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, 
skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
2.1.1 Podpora výroby a predaja poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
2. Región príťažlivý pre podnikateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
2.1 Zvýšiť tvorbu pracovných miest v regióne podporou miestnych 
podnikateľov 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
4. Podpora miestnych podnikateľov 
5. Rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva 

 
Odvetvie poľnohospodárstva, ktoré má na území MAS dlhoročnú 

tradíciu, zaznamenáva v posledných desaťročiach útlm spojený so 
znižovaním zamestnanosti. Príležitosťou pre jeho oživenie je podpora do 
rozvoja podnikateľskej činnosti najmä v súvislosti so spracovaním 
miestnych produktov, čo na území MAS takmer úplne absentuje, a to aj 
napriek tomu, že z hľadiska počtu majú poľnohospodárske podniky 
významný podiel v štruktúre podnikateľov. 

Opatrenie je preto zamerané na podporu investícií do spracovania 
a odbytu poľnohospodárskej produkcie za účelom zvýšenia jej kvality a 
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podielu na domácom trhu. V tejto súvislosti budú podporované stavebné 
a technologické investície súvisiace so spracovaním nových aj tradičných 
výrobkov, s ich skladovaním a odbytom prostredníctvom malých 
odbytových predajní. Realizácia opatrenia prispieva k výrobnej 
diverzifikácii poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, a tým aj 
k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest, čo 
priamo napomáha k dosiahnutiu strategického cieľa. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia 
objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh 
a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, 
vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a 
dezinfekčných prostriedkov a pomôcok) 

2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, 
prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, 
vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu 
spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a/alebo vývoja 
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s 
chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a 
zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu 
(nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013) 

3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo 
modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, 
triedenie a balenie 

4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných 
nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a 
návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) 
špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných 
vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh 

5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo 
kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s 
krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania 
výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej 
praxe 

6. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových 
predajníi 

Oprávnení prijímatelia 1. Fyzické a právnické osoby  podnikajúce v oblasti spracovania 
produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej 
výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu 
činností. 

2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 
prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade 
prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa 
ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ. 

Intenzita pomoci 1 1. výstup v rámci prílohy I.: 
Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
- 50% pre mikro, malý a stredný podnik 
- 35 % pre veľký podnik  
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvýši o 20%: 
- v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP; 

                                                           

 

1 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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- v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami. 
Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% z celkových 
oprávnených výdavkov. 
2. výstup mimo prílohy I.: 
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
- 55%  pre mikro a malé podniky 
- 45 % pre stredné podniky 
- 35% pre veľké podniky 

Oprávnené výdavky2 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 € 
Maximálna výška príspevku: 100 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

400 000 
305 732,00 

150 000 
114 649,50 

50 000 
38 216,50 

200 000 
152 866,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  400 000 
305 732,00 

150 000 
114 649,50 

50 000 
38 216,50 

200 000 
152 866,00 

0 
0,00 

Princípy pre stanovenie 
výberových 
a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií3 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

4.2 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 32 

4.2 
Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov 

Počet 0 32 

4.2 
Počet nových 
pracovných miest  

Počet 0 3 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

1.Q - 2.Q/2018 2019, 1.Q - 2.Q/2020 2021 

 

Tabuľka č. 35.B: Opatrenie stratégie CLLD č. 2.1.2 financované z EPFRV (6.1 PRV) 

Názov opatrenia  Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých 
poľnohospodárov 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

6.1 

Priradenie k fokusovej 2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do 

                                                           

 

2 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
3 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny  

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
2.1.2 Podpora začínajúcich mladých poľnohospodárov 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
2. Región príťažlivý pre podnikateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
2.1 Zvýšiť tvorbu pracovných miest v regióne podporou miestnych 
podnikateľov 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
4. Podpora miestnych podnikateľov 
5. Rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva 

 
Jednou z možností posilnenia životaschopnosti poľnohospodárstva je 

zapojenie mladých ľudí do odvetvia poľnohospodárstva, nakoľko majú 
potenciál pre zavádzanie inovácií a diverzifikáciu poľnohospodárskych 
aktivít za účelom dosiahnutia vyššej pridanej hodnoty 
v poľnohospodárstve. Realizácia opatrenia prispieva k tvorbe nových 
pracovných príležitostí, ktoré napomôžu ku generačnej výmene 
v poľnohospodárstve, pričom potreba jeho realizácie vychádza zo záujmu 
mladých ľudí, ktorý bol prejavený v rámci zberu projektových zámerov 
pri príprave stratégie. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

Podpora sa poskytuje mladému poľnohospodárovi na začatie jeho 
podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej 
výroby na realizáciu podnikateľského plánu. 

Oprávnení prijímatelia Mladý poľnohospodár - samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik 
alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý 
vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú 
činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom 
dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická 
osoba v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce 
profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky 
podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ. 

Intenzita pomoci 4 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Oprávnené výdavky5 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

50 000 € na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu 
max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o 
poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu. 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

200 000,00 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  200 000,00 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 
Princípy pre stanovenie 
výberových 

v súlade s PRV 

                                                           

 

4 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
5 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií6 
Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

6.1 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 4 

6.1 
Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov 

Počet 0 4 

6.1 
Počet nových 
pracovných miest  

Počet 0 4 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

4.Q/2016 2017 

 

Tabuľka č. 35.C: Opatrenie stratégie CLLD č.  2.1.3 financované z EPFRV (6.3 PRV) 

Názov opatrenia  Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých 
poľnohospodárskych podnikov 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

6.3 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych 
podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie 
poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na 
trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
2.1.3 Podpora podnikateľskej činnosti malých poľnohospodárov 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
2. Región príťažlivý pre podnikateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
2.1 Zvýšiť tvorbu pracovných miest v regióne podporou miestnych 
podnikateľov 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
4. Podpora miestnych podnikateľov 
5. Rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva 

 
K zlepšeniu ekonomickej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov, 

ktoré majú v území MAS významný podiel, prispeje aj podpora určená na 
rozvoj podnikateľskej činnosti malých podnikov, čím sa zvýši ich 
konkurencieschopnosť. Poskytnutím podpory sa zároveň predpokladá, že 
dôjde k zvýšeniu ich účasti na trhu a udržaniu pracovných miest, čo 
prispieva k naplneniu cieľov stratégie. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj 

                                                           

 

6 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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jeho podnikateľskej činnosti spojenej s realizáciou jeho podnikateľského 
plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. 

Oprávnení prijímatelia Malý poľnohospodársky podnik - samostatne hospodáriaci roľník 
(mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúci v 
poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého výrobný potenciál, meraný 
štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 Eur a neprevyšuje 9 999 Eur 
(hodnota štandardného výstupu). 

Intenzita pomoci 7 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Oprávnené výdavky8 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

15 000€ na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok po 
dobu max. 5 rokov, pričom 50% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o 
poskytnutí NFP a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu. 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

30 000,00 22 500,00 7 500,00 0,00 0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  30 000,00 22 500,00 7 500,00 0,00 0,00 
Princípy pre stanovenie 
výberových 
a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií9 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

6.3 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 2 

6.3 
Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov 

Počet 0 2 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

3.Q - 4.Q/2017 

 

Tabuľka č. 35.D: Opatrenie stratégie CLLD č. 3.1.1 financované z EPFRV (6.4 PRV) 

Názov opatrenia  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností 

Priradenie kódu 
opatrenia (platí 
v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 808/2014) 

6.4 

Priradenie k fokusovej 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj 

                                                           

 

7 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
8 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
9 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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oblasti 
PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

vytvárania pracovných miest 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
3.1.1 Budovanie a rekonštrukcia ubytovacích a relaxačných zariadení 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
3. Región príťažlivý pre návštevníkov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
3.1 Zlepšiť kvalitu ponuky cestovného ruchu a propagáciu regiónu 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
2. Rozvoj cestovného ruchu 
5. Podpora miestnych podnikateľov 

 
Základným východiskom pre realizáciu opatrenia je nedostatok 

kvalitných ubytovacích zariadení a doplnkových služieb v cestovnom ruchu, 
ktorý sa javí ako perspektívne odvetvie hospodárstva v súvislosti so 
zlepšením ekonomickej situácie v území MAS. Potenciál pre jeho rozvoj, 
ktorým disponuje územie MAS, je však málo využitý. 

Opatrenie sa preto sústredí na podporu budovania a rekonštrukcie 
ubytovacích zariadení a areálov pre rozvoj rekreačných činností za účelom 
spestrenia ponuky a zvýšenia kvality služieb vo vidieckom cestovnom 
ruchu. Tým sa zároveň zvýši motivácia návštevníkov k predĺženiu ich 
pobytu, čo so sebou prináša zvyšovanie príjmov. Podpora, ktorá bude 
navyše smerovaná do poľnohospodárskych podnikov, má za cieľ prispieť 
k diverzifikácii ich činnosti a k posilneniu ich postavenia na trhu. 
Podporované činnosti zároveň generujú nové pracovné miesta, čo prispieva 
k posilneniu miestnej ekonomiky  a tým aj k naplneniu cieľov stratégie, 
najmä v oblasti podnikania a zhodnotenia miestneho potenciálu. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 
zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, 
vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie 
konferenčných priestorov. 
Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a 
modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných 
objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v 
nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných 
a relaxačných činností. 
V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou 
budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a 
turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, 
turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, 
ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, 
chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie - mokrade, malé 
vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). 

Oprávnení prijímatelia 1. Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 
2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach. 

2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 
prvovýroby. 

3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 
oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 
- súkromných vlastníkov a ich združení; 
- obcí a ich združení; 
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- cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať 
za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. 

4. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych 
oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v 
oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry). 

Intenzita pomoci 10 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
- 55 % pre mikro a malé podniky 
- 45 % pre stredné podniky 
- 35 % pre veľké podniky 

Oprávnené výdavky11 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna 
a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 € 
Maximálna výška príspevku:100 000 € 
Maximálna výška príspevku v prípade, že súčasťou ŽoNFP (projektu) je 
výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 
ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie 
zariadenie s kapacitou: 
- do 10 lôžok: 50 000 € 
- nad 10 lôžok: 100 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

545 455 
400 000,00 

225 000 
165 000,00 

75 000 
55 000,00 

245 455 
180 000,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  545 455 
400 000,00 

225 000 
165 000,00 

75 000 
55 000,00 

245 455 
180 000,00 

0 
0,00 

Princípy pre stanovenie 
výberových 
a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií12 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

6.4 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 43 

6.4 
Počet nových 
služieb v cestovnom 
ruchu 

Počet 0 43 

6.4 
Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov 

Počet 0 21 

6.4 
Počet nových 
pracovných miest  

Počet 0 3 

Indikatívny 
harmonogram výziev 

1.Q - 2.Q/2018, 1.Q - 2.Q/2020 

 

                                                           

 

10 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
11 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
12 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Tabuľka č. 35.E: Opatrenie stratégie CLLD č. 1.1.1 financované z EPFRV (7.2 PRV)  

Názov opatrenia  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých r ozmerov 
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

7.2 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
1.1.1 Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry malých rozmerov 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
1. Región príťažlivý pre obyvateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
1.1 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť základných služieb budovaním a 
rekonštrukciou infraštruktúry 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
1. Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry 

 
Medzi slabé stránky územia MAS patrí nedostatočne vybudovaná 

infraštruktúra, ktorá má vplyv na dostupnosť miestnych služieb aj na 
celkovú kvalitu života obyvateľov.  

Vzhľadom na rozsah tohto problému, veľkosť územia MAS z hľadiska 
počtu obcí a obmedzené zdroje stratégie CLLD bude podpora v rámci 
tohto opatrenia smerovať do infraštruktúry malých rozmerov s výnimkou 
investícií do vodovodov, kanalizácií, ČOV, miestnych komunikácií, 
chodníkov a odvodňovacích kanálov, ktorých podpora je možná 
prostredníctvom štandardných opatrení PRV. Podpora ostatných druhov 
infraštruktúry, ktoré plnia doplnkovú funkciu k vyššie uvedenej, prispeje 
tiež k zlepšeniu dostupnosti služieb, ako aj k zlepšeniu vzhľadu obcí. 
Upravené prostredie, v ktorom obyvatelia žijú a pohybujú sa, prispieva 
svojim dielom k zlepšeniu životných podmienok a rovnako aj k zvýšeniu 
príťažlivosti územia pre jeho návštevníkov.   

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

1. výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, záchytných parkovísk, 
autobusových zastávok, výstavba, prehlbovanie existujúcich obecných 
studní.  

2. zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev, 
námestí, parkov a pod. 

Oprávnení prijímatelia 1. obce vo vidieckych oblastiach zahrnuté do územia MAS; 
2. združenia obcí s právnou subjektivitou. 

Intenzita pomoci 13 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %  
Oprávnené výdavky14 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

                                                           

 

13 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
14 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 € 
Maximálna výška príspevku:50 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

200 000 
160 000,00 

150 000 
120 000,00 

50 000 
40 000,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  200 000 
160 000,00 

150 000 
120 000,00 

50 000 
40 000,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

Princípy pre stanovenie 
výberových 
a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií15 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

7.2 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 65 

7.2 

Počet obyvateľov, 
ktorí majú 
prospech zo 
zlepšenia služieb/ 
infraštruktúry 

Počet 0 
3 000 
2 500 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

1.Q - 2.Q 4.Q/2017 

 

Tabuľka č. 35.F: Opatrenie stratégie CLLD č. 3.1.2 financované z EPFRV (7.5 PRV) 

Názov opatrenia  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a do turistickej infraštruk túry malých 
rozmerov na verejné využitie 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

7.5 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
3.1.2 Budovanie turistických atrakcií a doplnkových služieb v cestovnom 
ruchu 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
3. Región príťažlivý pre návštevníkov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
3.1 Zlepšiť kvalitu ponuky cestovného ruchu a propagáciu regiónu 

                                                           

 

15 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
1. Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry 
2. Rozvoj cestovného ruchu 
3. Ochrana kultúrneho dedičstva a tradícií 
8. Podpora propagácie 

 
Jedným z problémov v oblasti cestovného ruchu v území MAS je aj 

nedostatok turistických atrakcií a možností pre trávenie voľného času 
návštevníkov. Chýba aj priestorové značenie a doplnkové služby týkajúce 
sa informovanosti či samostatné trasy pre nemotorovú dopravu, ktoré 
môžu prepojiť rôzne zaujímavosti v území MAS a vytvoriť tak priestor 
pre predĺženie pobytu návštevníkov v území MAS. 

Z uvedeného dôvodu bude v rámci tohto opatrenia podporovaný rozvoj 
rekreačnej, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu 
s dôrazom na využitie miestneho prírodného a kultúrneho potenciálu, čo 
bude mať za následok rozšírenie a skvalitnenie ponuky doplnkových 
služieb, a tým aj k zatraktívneniu územia MAS z pohľadu návštevníkov. 
Investície do uvedených činností zároveň vytvárajú priestor aj pre aktívne 
trávenie času miestnych obyvateľov. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

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.; 

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.; 

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. 

Oprávnení prijímatelia 1. obce vo vidieckych oblastiach zahrnuté do územia MAS; 
2. združenia obcí s právnou subjektivitou, 
3. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní 

občanov. 
Intenzita pomoci 16 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %  
Oprávnené výdavky17 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 € 
Maximálna výška príspevku:100 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

330 000 
250 000,00 

247 500 
187 500,00 

82 500 
62 500,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 

- - - - - 

                                                           

 

16 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
17 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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región  
Spolu  330 000 

250 000,00 
247 500 

187 500,00 
82 500 

62 500,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
Princípy pre stanovenie 
výberových 
a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií18 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

7.5 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 54 

7.5 

Počet obyvateľov, 
ktorí majú 
prospech zo 
zlepšenia služieb/ 
infraštruktúry 

Počet 0 
5 000 
4 500 

7.5 

Počet 
vybudovaných 
atrakcií/služieb 
v cestovnom ruchu 

Počet 0 54 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

1.Q - 2.Q/2017 2018, 1.Q - 2.Q/2019 2020, 1.Q - 2.Q/2021 

 

Tabuľka č. 35.G: Opatrenie stratégie CLLD č. 1.1.2 financované z EPFRV (7.4 PRV) 

Názov opatrenia  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry  

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

7.4 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
1.1.2 Obnova a rozvoj občianskej infraštruktúry v obciach 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
1. Región príťažlivý pre obyvateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
1.1 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť základných služieb budovaním a 
rekonštrukciou infraštruktúry 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
1. Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry 

                                                           

 

18 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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6. Ochrana životného prostredia 
9. Rozvoj voľnočasových aktivít 

 
Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra a nevyhovujúci stav objektov 

pre poskytovanie základných služieb či trávenie voľného času sa 
podieľajú na znižovaní kvality života obyvateľov v území MAS. Pre jej 
zvýšenie je potrebné investovať do zlepšenia podmienok pre poskytovanie 
miestnych služieb za účelom rozvoja a podpory súdržnosti miestnych 
komunít. 

Podpora v rámci opatrenia bude preto zameraná na investície do 
zlepšovania a rozširovania služieb, a to nielen pre obyvateľov, ale aj 
miestnych podnikateľov. Okrem toho budú podporované aj investície do 
objektov pre trávenie voľného času vrátane využívania obnoviteľných 
zdrojov energií a zvyšovania ich energetickej efektívnosti. Vzhľadom na 
veľkosť územia MAS a dostupné zdroje stratégie CLLD podpora v rámci 
tohto opatrenie nie je určená na investície do domov smútku, 
odstraňovania čiernych skládok, kamerových systémov a iných 
bezpečnostných prvkov, ktoré bude možné realizovať cez štandardné 
opatrenia PRV. Výnimkou sú aj detské, futbalové a multifunkčné ihriská, 
pričom podpora ostatných športovísk s novým zameraním, resp. 
inovatívnym riešením bude oprávnená. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času 
vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/ 
rekonštrukcia/modernizácia športovísk (okrem  detských, futbalových a 
multifunkčných ihrísk), amfiteátrov, investície do rekonštrukcie 
nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane 
rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov; 

2. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - 
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú 
činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych 
produktov a pod.; 

3. investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou 
energie - len ako súčasť investícií do miestnych služieb. 

Oprávnení prijímatelia 1. obce vo vidieckych oblastiach zahrnuté do územia MAS; 
2. združenia obcí s právnou subjektivitou. 

Intenzita pomoci 19 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %  
Oprávnené výdavky20 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 5 000 € 
Maximálna výška príspevku: 100 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

470 000 
400 000,00 

352 500 
300 000,00 

117 500 
100 000,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  470 000 
400 000,00 

352 500 
300 000,00 

117 500 
100 000,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

                                                           

 

19 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
20 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Princípy pre stanovenie 
výberových 
a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií21 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 
 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

7.4 
Počet 
podporených 
operácií 

Počet 0 76 

7.4 

Počet obyvateľov, 
ktorí majú 
prospech zo 
zlepšenia služieb/ 
infraštruktúry 

Počet 0 
7 000 
6 000 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

1.Q - 2.Q 4.Q/2017, 1.Q - 2.Q/2019 

 

Tabuľka č. 35.H: Opatrenie stratégie CLLD č. 3.1.3 financované z EPFRV (8.5 PRV) 

Názov opatrenia  Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a 
environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

8.5 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

4A Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na 
územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou 
prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu 
krajinných oblastí Európy 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
3.1.3 Budovanie turistickej infraštruktúry v lesných ekosystémoch 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
3. Región príťažlivý pre návštevníkov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
3.1 Zlepšiť kvalitu ponuky cestovného ruchu a propagáciu regiónu 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
1. Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry 
2. Rozvoj cestovného ruchu 
5. Rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva 

 
Nedostatočne využitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v území 

MAS predstavujú aj lesné ekosystémy, ktoré okrem produkčnej 
a environmentálnej funkcie poskytujú priestor pre voľný čas a rekreáciu. 
Územie MAS je takmer z polovice pokryté lesmi, pričom len malá časť 
z nich je začlenená do chránených území.  

                                                           

 

21 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Pre ochranu biodiverzity lesov a jej citlivé sprístupnenie boli na 
podporu v rámci tohto opatrenia vybraté aktivity spadajúce pod činnosť 
2, ktoré sú zamerané na občiansku a poznávaciu infraštruktúru. Jej 
budovanie a obnova prispievajú ku zlepšovaniu kvality a rozsahu 
doplnkových služieb v cestovnom ruchu, predovšetkým pre aktívne 
trávenie voľné času, čím sa opäť zvyšuje atraktívnosť územia MAS 
nielen pre návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov. Dôležitý je však 
aj jej príspevok k zlepšeniu hodnoty lesných ekosystémov.  

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry 
v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, 
odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové 
panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, 
vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a 
centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, 
ukážkové lesné biotopy). 

Oprávnení prijímatelia 1. Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 
- súkromných vlastníkov a ich združení; 
- obcí a ich združení; 
- cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho 

poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a 
nakladanie s ním; 

- štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky 
podnik Ulič, š.p.). 

2. Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní 
občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia. 

Intenzita pomoci 22 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %  
Oprávnené výdavky23 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 € 
Maximálna výška príspevku: 25 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

50 000,00 37 500,00 12 500,00 0,00 0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  50 000,00 37 500,00 12 500,00 0,00 0,00 
Princípy pre stanovenie 
výberových a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií24 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

8.5 
Počet 
podporených 
operácií 

Počet 0 3 

                                                           

 

22 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
23 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
24 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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8.5 

Počet 
vybudovaných 
atrakcií/služieb 
v cestovnom ruchu  

Počet 0 3 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

1.Q - 2.Q/20192020 

 

Tabuľka č. 35.I: Opatrenie stratégie CLLD č. 3.1.4 financované z EPFRV (16.3 PRV) 

Názov opatrenia  (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri 
organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom 
využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti 
cestovného ruchu/ich uvádzania na trh 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

16.3 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

2A Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych 
podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie 
poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti 
na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
3.1.4 Podpora spolupráce a propagácie regiónu ako turistickej destinácie 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
3. Región príťažlivý pre návštevníkov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
3.1 Zlepšiť kvalitu ponuky cestovného ruchu a propagáciu regiónu 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
2. Rozvoj cestovného ruchu 
4. Podpora miestnych podnikateľov 
8. Podpora propagácie 
10. Rozvoj spolupráce 

 
Opatrenie reaguje predovšetkým na potrebu rozvoja spolupráce, ktorá 

je v území MAS nedostatočná takmer na všetkých úrovniach a 
v súvislosti s cestovným ruchom aj na potrebu efektívnejšej propagácie. 
Týka sa to najmä podnikateľských subjektov, ale aj ostatných subjektov 
pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka, ktorých spolupráca by mohla 
prispieť k efektívnejšiemu vykonávaniu činností, resp. poskytovaniu 
služieb. 

Z uvedeného dôvodu je podpora v rámci opatrenia zameraná na 
podporu spolupráce medzi podnikmi pri organizácii spoločných 
procesov, spoločnom využívaní zdrojov, ako aj pri službách a marketingu 
v cestovnom ruchu. Navyše pri zapojení  poľnohospodárskych podnikov 
do týchto foriem spolupráce prispieva opatrenie aj k zlepšeniu ich 
hospodárskemu výkonu, ako aj k zvýšeniu ich účasti na trhu, podobne 
ako pri ostatných spolupracujúcich subjektoch. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi 
(mikropodnikmi) v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, 
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sektore lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu pri 
organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní 
zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti 
cestovného ruchu. Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu 
vykonávaných činností. 

Oprávnení prijímatelia Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je: 
- medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v 

lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji 
vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k 
splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane 
medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií 
a výskumných organizácií. 

Intenzita pomoci 25 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %  
Oprávnené výdavky26 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 € 
Maximálna výška príspevku: 50 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

50 000,00 37 500,00 12 500,00 0,00 0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  50 000,00 37 500,00 12 500,00 0,00 0,00 
Princípy pre stanovenie 
výberových 
a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií27 

v súlade s PRV 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

16.3 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 2 

16.3 
Počet zúčastnených 
poľnohospodárskych 
podnikov 

Počet 0 1 

16.3 

Počet 
marketingových 
aktivít v cestovnom 
ruchu 

Počet 0 2 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

1.Q - 2.Q/2020 

 

 

 

 

                                                           

 

25 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
26 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
27 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Tabuľka č. 35.J: Opatrenie stratégie CLLD č. 1.2.2 financované z EPFRV (19.4 PRV) 

Názov opatrenia  Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

19.4 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
1.2.2 Animácia regiónu 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
1. Región príťažlivý pre obyvateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
1.2 Zvýšiť participáciu obyvateľov a miestnych subjektov na rozvoji 
regiónu 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
8. Podpora propagácie 
10. Rozvoj spolupráce 
11.Podpora vzdelávania 

 
Cieľom tohto opatrenia je prispieť k efektívnej implementácii stratégie 

CLLD, a tým aj k napĺňaniu jej cieľov prostredníctvom propagácie 
a informovanosti o území MAS i o samotnej stratégii. 

Aktivity, ktoré sú predmetom podpory tohto opatrenia prispievajú 
k budovaniu spolupráce vnútri MAS i navonok, ako aj k podpore 
miestneho rozvoja prostredníctvom realizácie stratégie CLLD, a to najmä 
rozširovaním vedomostí a zručností miestnych subjektov potrebných pre 
jej vykonávanie a aktívne zapojenie do rozvoja územia MAS. Významný 
je jej prínos v oblasti propagácie, ktorá je vďaka partnerstvu 
koordinovaná, a tým aj efektívnejšia. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

Podpora v rámci operácie bude poskytovaná na náklady v súvislosti s 
oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie a 
informovanosť o dotknutom území: 
a) propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie 

CLLD 
b) výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, 

workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich 
rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s 
tým spojených prác 

c) vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie 
vedomostí a zručností pri príprave projektov 

Oprávnení prijímatelia MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho 
rozvoja, a má právnu formu občianske združenie - v zmysle zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Intenzita pomoci 28 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %  

                                                           

 

28 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
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Oprávnené výdavky29 v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: - 
Maximálna výška príspevku: 135 810  118 012,00 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

135 810 
118 012,00 

101 858 
88 509,00 

33 953 
29 503,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  135 810 
118 012,00 

101 858 
88 509,00 

33 953 
29 503,00 

0 
0,00 

0 
0,00 

Princípy pre stanovenie 
výberových a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií30 

nerelevantné 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

19.4 

Počet 
informačných/ 
propagačných 
aktivít MAS 

Počet 0 5035 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

nerelevantné 

 

Tabuľka č. 35.K: Opatrenie stratégie CLLD č. 1.2.1 financované z EFRR (5.1.1 IROP) 

Názov opatrenia  Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s 
riadením uskutočňovania stratégií CLLD 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

- 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania 
a inovácií 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
1.2.1 Chod miestnej akčnej skupiny 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
1. Región príťažlivý pre obyvateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
1.2 Zvýšiť participáciu obyvateľov a miestnych subjektov na rozvoji 
regiónu 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
10. Rozvoj spolupráce 
11.Podpora vzdelávania 

                                                           

 

29 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
30 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Pre efektívnu implementáciu stratégie CLLD je potrebné zabezpečiť aj 

prevádzkovú činnosť MAS, ktorá je spojená s riadením pri jej 
vykonávaní, ako aj s budovaním vnútorných štruktúr partnerstva. Cieľom 
opatrenia je prispieť k čo najlepšiemu naplneniu potrieb miestnych 
komunít, ktoré sú sformulované do spoločnej stratégie rozvoja územia 
MAS.  

V rámci opatrenia bude okrem prevádzky a personálu podporované aj 
vzdelávanie členov MAS a ich aktívna spoluúčasť na rozhodovaní 
o rozvoji územia. Prostredníctvom personálu je v rámci opatrenia 
podporená aj miestna zamestnanosť. 

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením 
uskutočňovania stratégií CLLD: 
A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, 

poistenie) 
B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, 

semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov 
projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie 
CLLD 

C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS 
na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a 
európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, 
národných alebo európskych sieťach MAS 

D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky) 
E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu 

stratégií CLLD (na úrovni MAS) 
Oprávnení prijímatelia miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu) 
Intenzita pomoci 31 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 95 % 
Oprávnené výdavky32 v súlade s IROP 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: - 
Maximálna výška príspevku: 414 190 355 020,00 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

435 989 
373 706,00 

414 190 
355 020,00 

0 
0,00 

21 799 
18 686,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  435 989 
373 706,00 

414 190 
355 020,00 

0 
0,00 

21 799 
18 686,00 

0 
0,00 

Princípy pre stanovenie 
výberových a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií33 

nerelevantné 

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

                                                           

 

31 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
32 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
33 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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5.1.1 
Počet 
zrealizovaných 
výziev 

Počet 0 1716 

5.1.1 
Počet pracovníkov 
kancelárie MAS 

Počet 0 3 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

nerelevantné 

 

Tabuľka č. 35.L: Opatrenie stratégie CLLD č. 2.1.4 financované z EFRR (5.1.1 IROP) 

Názov opatrenia  Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 
podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

- 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania 
a inovácií 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenie stratégie:  
2.1.4 Podpora podnikateľov za účelom tvorby pracovných miest v 
regióne 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
2. Región príťažlivý pre podnikateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
2.1 Zvýšiť tvorbu pracovných miest v regióne podporou miestnych 
podnikateľov 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
4. Podpora miestnych podnikateľov 
8. Podpora propagácie 
10. Rozvoj spolupráce 

 
Nepriaznivá ekonomická situácia v území MAS má vplyv na všetky 

oblasti života vrátane podnikateľskej sféry, ktorá nie je dostatočne 
rozvinutá, najmä kvôli nízkej ekonomickej sile a infraštruktúrnej 
vybavenosti územia MAS. S tým súvisí aj nedostatočná tvorba 
pracovných príležitostí a odliv kvalifikovanej  pracovnej sily, čo sa 
prejavuje v nepriaznivej štruktúre nezamestnaných a tým aj v situácii na 
trhu práce. Ten je v území MAS poznačený vysokou mierou 
nezamestnanosti, ktorej riešenie v kumulácii so súvisiacimi problémami 
presahuje možnosti územia MAS i širšieho okresu. 

Realizácia vybraného opatrenia však môže významne prispieť 
k posilneniu miestnej ekonomiky, a to investíciami do diverzifikácie 
podnikateľských aktivít, do rozvoja služieb a zavádzania inovácií, ako aj 
do podpory spolupráce na horizontálnej i vertikálnej úrovni, čím sa 
podporí konkurencieschopnosť miestnych podnikov. Uvedenou 
podporou dôjde k zlepšeniu podnikateľského prostredia, a tým aj 
k rozvoju podnikania, s ktorým je spojená tvorba nových pracovných 
miest.  

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest 
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B.) nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením 
obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

C.) podpora marketingových aktivít 
D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie 

na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností 
Oprávnení prijímatelia 1. samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými 

prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z 
OP RH 

2. mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, 
ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a 
oprávnenými prijímateľmi z OP RH 

Intenzita pomoci 34 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
- súkromný sektor v rámci schém pomoci de minimis: 85 % 

Oprávnené výdavky35 v súlade s IROP 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 € 
Maximálna výška príspevku: 100 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

677 041 
537 720,00 

575 485 
457 062,00 

0 
0,00 

101 556 
80 658,00 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  677 041 
537 720,00 

575 485 
457 062,00 

0 
0,00 

101 556 
80 658,00 

0 
0,00 

Princípy pre stanovenie 
výberových a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií36 

v súlade s IROP  

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

5.1.1 
Počet podporených 
podnikov 

Počet 0 97 

5.1.1 

Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 
podporu s cieľom 
predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu 
nové 

Počet 0 32 

5.1.1 
Zamestnanosť 
v podporených 
podnikoch 

FTE 0 7 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

3.Q - 4.Q/20172018 

 

 

                                                           

 

34 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
35 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
36 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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Tabuľka č. 35.M: Opatrenie stratégie CLLD č. 1.1.3 financované z EFRR (5.1.2 IROP) 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach - dopravné 
prepojenie a dostupnosť sídiel, sociálne služby a komunitné 
služby 

Priradenie kódu opatrenia 
(platí v prípade opatrení 
z PRV, priradí sa kód 
opatrenia/podopatrenia 
v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 808/2014) 

- 

Priradenie k fokusovej 
oblasti PRV/špecifickému 
cieľu IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 
infraštruktúrach 

Ciele a opis opatrenia  Opatrenia stratégie:  
1.1.3 Budovanie cyklistických komunikácií a doplnkovej dopravnej 
infraštruktúry 
1.1.4 Rozvoj infraštruktúry sociálnych a komunitných služieb 
Prepojenie opatrenia s prioritou:  
1. Región príťažlivý pre obyvateľov 
Prepojenie opatrenia so špecifickým cieľom:  
1.1 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť základných služieb budovaním a 
rekonštrukciou infraštruktúry 
Implementácia opatrenia rieši nasledovné identifikované potreby: 
1. Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry 
7. Rozvoj sociálnych služieb 

 
Medzi bariéry rozvoja územia MAS patrí najmä nedostatočne 

vybudovaná infraštruktúra a nízka kvalita, resp. absencia základných 
služieb, ako aj ich dostupnosť. To sa výrazne podpisuje aj pod zníženú 
kvalitu života obyvateľov a v kombinácii s nedostatkom pracovných 
miest aj pod ich odliv z územia MAS. 

Realizácie týchto opatrení stratégie sa preto zameriava na zvýšenie 
dostupnosti základných služieb a to prepojením obcí a mesta ako 
rozvojového centra s rôznorodými službami. Zároveň reaguje aj na 
nedostatok kapacít pre poskytovanie sociálnych a kvalitných služieb, 
najmä v súvislosti s pribúdajúcim počtom seniorov, ale aj s potrebou 
začleňovania znevýhodnených skupín do spoločnosti ako sú napríklad 
osoby so zdravotným postihnutím, matky s deťmi, rómske komunity 
a ďalší. Investície do dopravného prepojenia prispievajú nielen 
k posilneniu väzieb medzi obcami, ale aj k zlepšeniu dostupnosti služieb. 
Rozvoj sociálnych služieb navyše vytvára priestor aj pre tvorbu nových 
pracovných príležitostí.  

 
Rozsah a oprávnené činnosti: 

A.) dopravné prepojenie a dostupnosť sídel: 
1. výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na 

linkách prepájajúcich obec s mestom 
2. zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. 
trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v 
obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre 
bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

B.) sociálne služby a komunitné služby: 
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1. zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane 
materiálno-technického vybavenia 

2. zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb 
3. rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb 
4. infraštruktúra komunitných centier 

Oprávnení prijímatelia A.) 1.:  
- mestá/samostatné mestské časti a obce 
- združenia miest a obcí 

A.) 2.: 
- mestá/samostatné mestské časti a obce 
- združenia miest a obcí 
- mikroregionálne združenia 
- občianske združenia 
- neziskové organizácie 

B.) 1. - 4.:  
- mestá/samostatné mestské časti a obce 
- združenia miest a obcí 
- občianske združenia 
- neziskové organizácie 
- cirkevné organizácie 

Intenzita pomoci 37 Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 95% 
Oprávnené výdavky38 v súlade s IROP 
Výška príspevku  
(minimálna a maximálna) 

Minimálna výška príspevku: 10 000 € 
Maximálna výška príspevku: 100 000 € 

Finančný plán   
 
 
 

 Spolu EÚ ŠR VZ iné 
menej 
rozvinutý 
región  

978 947 
828 973,00 

930 000 
787 525,00 

0 
0,00 

48 947 
41 448,68 

0 
0,00 

viac 
rozvinutý 
región  

- - - - - 

Spolu  978 947 
828 973,00 

930 000 
787 525,00 

0 
0,00 

48 947 
41 448,68 

0 
0,00 

Princípy pre stanovenie 
výberových a hodnotiacich 
kritérií/Hlavné zásady 
výberu operácií39 

v súlade s IROP  

Merateľné ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

5.1.2 
Počet podporených 
operácií 

Počet 0 1411 

5.1.2 

Počet 
vybudovaných 
služieb a prvkov 
verejnej 
infraštruktúry 

Počet 0 1411 

                                                           

 

37 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov a rozpočtu.  
38 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
39 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
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5.1.2 

Nárast 
zamestnanosti 
u podporených 
prijímateľoch 

FTE 0 6 

5.1.2 

Počet obyvateľov, 
ktorí majú 
prospech zo 
zlepšenia služieb/ 
infraštruktúry 

Počet 0 
7 000 
6 000 

Indikatívny harmonogram 
výziev 

3.Q - 4.Q/20172018 
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5.3. Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

 

5.3.1. Opis monitorovacích a hodnotiacich opatrení stratégie CLLD 

 

Cieľom monitoringu a hodnotenia je zabezpečiť kvalitné priebežné a záverečné hodnotenie 

dosahovania výstupov, výsledkov a dosahov stratégie CLLD na rozvoj územia MAS 

s relevantnými odporúčaniami pre zlepšenie efektívnosti jej implementácie. 

Monitoring a hodnotenie stratégie CLLD sa opiera predovšetkým o súbor merateľných 

monitorovacích ukazovateľov uvedených v kapitole 5.3.2. Ich cieľové hodnoty boli 

stanovené vzhľadom na: 

- maximálny limit financií určený pre MAS a maximálnu výšku príspevku na projekty 

žiadateľov 

- zozbierané projektové zámery v rámci implementácie stratégie CLLD od potenciálnych 

žiadateľov z verejného, súkromného a občianskeho sektoru 

- skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, kde napríklad priemerná výška príspevku na 1 

projekt predstavovala približne polovicu z maximálne stanovej výšky príspevku 

 

Monitorovacie a hodnotiace opatrenia/aktivity: 

1) Spracovanie Plánu monitoringu a hodnotenia stratégie CLLD v programovom období 2014 

- 2020 (zodpovední: Monitorovací výbor MAS v spolupráci s Kanceláriou MAS). 

2) Zber a spracovanie údajov informácií dôležitých pre monitorovanie a hodnotenie stratégie 

CLLD, najmä z pohľadu MAS, RO, resp. PPA a RO pre IROP: 

- zo ŽoNFP a  monitorovacích správ k projektom konečných prijímateľov, ktorí sú 

povinní kópiu monitorovacej správy predložiť na MAS 

- z výstupov monitoringu vecného pokroku v realizácii projektov na mieste zo strany 

Monitorovacieho výboru MAS 

- z výstupov kontroly na mieste realizácie projektov u konečných prijímateľov zo strany 

PPA, ktorej sa zúčastňuje aj prizvaný pracovník Kancelárie MAS 

- od externých subjektov, ktoré disponujú štatistickými údajmi 

- z ročného monitoringu ukončených projektov, ktorý vykonáva Kancelária MAS pre 

potreby spracovanie ročnej správy o činnosti MAS 

3) Spracovanie ročnej správy o činnosti MAS a jej predloženie na RO, resp. PPA a RO pre 

IROP v stanovenom termíne. 
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4) Aktualizácia stratégie CLLD za účelom efektívnejšieho dosahovania hodnôt 

monitorovacích ukazovateľov v prípade problémov s ich napĺňaním. 

Frekvencia zberu údajov v rámci vyhodnocovania monitorovacích ukazovateľov na 

úrovni MAS bola na základe skúseností z prechádzajúceho programového obdobia stanovená 

vo všeobecnosti na 1 x ročne, resp. podľa potreby RO, resp. PPA a RO pre IROP. 

 

Do monitorovacích a hodnotiacich aktivít sú zapojené nasledovné subjekty: 

- Zhromaždenie členov MAS - schvaľuje plán činnosti a rozpočet na aktuálny rok, ktoré sú 

predmetom hodnotenia v nasledujúcom roku, kedy schvaľuje správu o činnosti, správu 

o hospodárení a ročnú účtovnú uzávierku. Rovnako schvaľuje aj stratégiu CLLD sa 

príslušným súborom monitorovacích ukazovateľov. 

- Výbor MAS  - prostredníctvom pracovníkov Kancelárie MAS zabezpečuje najmä návrh 

vyššie uvedených materiálov, ktoré schvaľuje Zhromaždenie členov ako najvyšší orgán 

zduženia. Okrem toho zodpovedá za vypracovanie, implementáciu a aktualizáciu stratégie, 

vrátane monitorovacích ukazovateľov. Poskytuje pre RO, resp. PPA, resp. RO pre IROP 

informácie potrebné k monitorovaniu a hodnoteniu stratégie CLLD. 

- Kancelária MAS - priebežne zbiera a spracúva údaje a podklady potrebné 

k monitorovaniu a hodnoteniu stratégie CLLD príslušnými orgánmi MAS, ako aj RO, resp. 

PPA, resp. RO pre IROP. Okrem toho spracúva správy o činnosti MAS, v ktorých 1 x 

štvrťročne vyhodnocuje činnosť MAS. Z poverenia príslušných orgánov vykonáva vlastné 

hodnotenie a monitoring stratégie CLLD, pričom 1 x ročne zabezpečuje zber údajov od 

konečných prijímateľov potrebných k spracovaniu ročnej správy o činnosti MAS, ktorú 

pripravuje v spolupráci s Monitorovacím výborom MAS. 

- Dozorná rada - kontroluje hospodárenie združenia vrátane využívania verejných zdrojov 

na chod MAS a animácie. 

- Monitorovací výbor MAS  - hodnotí a kontroluje pokrok v realizácii projektov 

predovšetkým priamo na mieste ich realizácie, v spolupráci s Kanceláriou MAS pripravuje 

a vypracováva správy o implementácii stratégie CLLD, ktoré sú 1 x ročne predkladané 

najvyššiemu orgánu a pripravuje správy o monitoringu za ročné obdobie pre RO, resp. 

PPA a RO pre IROP.   

- Koneční prijímatelia  - poskytujú informácie týkajúce sa monitorovania a hodnotenia 

prostredníctvom ŽoNFP, žiadostí o platbu, monitorovacích správ a formuláru monitoringu 
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ukončených projektov, ktorý vykonávaného MAS 1 x ročne ku koncu predchádzajúceho 

roka. 

- Široká verejnosť - publicitou o činnosti MAS a dosahovaných výsledkoch v rámci 

implementácie stratégie CLLD v miestnych a regionálnych médiách má priestor na 

vyjadrenie názorov a podnetov, a to najmä prostredníctvom webového sídla MAS, 

elektronickej komunikácie, sociálnych sietí a pod. 

 

Postupy samohodnotenia orgánov MAS a činnosti MAS: 

Pravidelná realizácia procesu samohodnotenia orgánov MAS a činnosti MAS slúži na 

zabezpečenie efektívneho chodu MAS, ako aj implementácie stratégie CLLD. 

Stanovy združenia a interné smernice určujú práva a povinnosti, úlohy a zodpovednosti 

jednotlivých orgánov MAS, pričom kontrolu ich dodržiavania, ako aj hospodárenie združenia 

vykonáva Dozorná rada. Svoje zistenia v oblasti hospodárenia združenia, dodržiavania stanov 

a interných smerníc spracúva 1 x ročne do správy o hospodárení združenia za 

prechádzajúci rok, ktorú predkladá na schválenie Zhromaždeniu členov MAS. V prípade 

zistených nedostatkov upozorňuje na to príslušné orgány MAS a zároveň navrhuje opatrenia 

na ich odstránenie. 

Na zasadnutiach najvyššieho orgánu sa členovia MAS každoročne podieľajú na zostavení 

plánu činnosti združenia na aktuálny rok, ktorý je nasledujúci rok vyhodnocovaný, a to 

porovnávaním plánovaných a skutočne zrealizovaných aktivít.  

Hodnotenie činnosti orgánov MAS vykonáva priebežne počas roka aj Kancelária MAS, 

ktorá spracúva štvrťročné Správy o činnosti MAS a zasiela ich členom MAS, čím ich zapája 

do procesu hodnotenia, a to poskytovaním aktuálnych informácií a priestoru na vyjadrenie ich 

názoru. 

Okrem uvedených aktivít samohodnotenia realizuje MAS 1 x za 7 rokov medzi svojimi 

členmi a konečnými prijímateľmi dotazníkový prieskum zameraný na hodnotenie činnosti 

MAS v oblasti informovanosti, propagácie, vzdelávania a výmeny skúseností, ako aj 

administratívnej a prevádzkovej činnosti MAS súvisiacej s implementáciou stratégie CLLD, 

pričom sa pýta aj na konkrétne návrhy na zlepšenie jednotlivých oblastí fungovania MAS. 

Výsledky samohodnotenia na všetkých úrovniach sú podkladom pre identifikovanie a 

realizáciou krokov na zefektívnenie vykonávaných činností, príp. na odstránenie zistených 

nedostatkov. 
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Identifikácia možných rizík implementácie stratégie: 

- nedostatočný záujem konečných prijímateľov zo súkromného a občianskeho sektoru 

o realizáciu projektov v rámci implementácie stratégie CLLD, predovšetkým z dôvodu 

vysokej administratívnej náročnosti projektov, spôsobu financovania projektov 

a nastavenia niektorých podmienok výziev, ktoré v procese prípravy stratégie neboli známe 

- nedostatočný záujem konečných prijímateľov z verejného sektoru (najmä malých obcí) 

o realizáciu projektov v rámci implementácie stratégie CLLD, predovšetkým z dôvodu 

vysokej administratívnej náročnosti projektov a nedostatočných finančných aj ľudských 

kapacít potrebných pre prípravu, realizáciu a vyhodnotenie projektu 

- nedostatočné napĺňanie monitorovacích ukazovateľov stratégie CLLD 

- nedostatočná kontrola, resp. chyby v procese výberu projektov na úrovni MAS 

- zdĺhavé procesy, resp. chyby vo verejnom obstarávaní zo strany žiadateľov, resp. MAS 

- problémy s majetkoprávnym vysporiadaním pri príprave projektov, legislatívne prekážky 

pri budovaní cyklotrás a pod.  

- časové oneskorenie pri vyhodnocovaní výziev na úrovni PPA, resp. RO pre IROP 

Opatrenia na elimináciu rizík: 

- realizácia vzdelávacích a informačných aktivít zacielená na potenciálnych žiadateľov zo 

súkromného a občianskeho sektoru 

- poskytovanie konzultácií a poradenstva pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní projektov 

vo vyššej miere pre potenciálnych žiadateľov z verejného sektoru (najmä pre malé obce) 

- aktualizácia stratégie CLLD s cieľom nastavenia vhodnejších ukazovateľov 

- realizácia školení pre pracovníkov MAS a osoby podieľajúce sa na výbere projektov na 

úrovni MAS  

- realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na oblasť verejného obstarávania, resp. 

zabezpečenie účasti pracovníkov MAS na aktivitách tohto zamerania 

- včasné identifikovanie problémov s majetkoprávnym vysporiadaním intenzívnejším 

poskytovaním konzultácií a poradenstva pri príprave projektov 

- aktívna spolupráca s PPA, resp. RO pre IROP s cieľom znížiť prípadné časové oneskorenie  
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5.3.2. Monitorovacie ukazovatele 

 

Tabuľka č. 36: Povinné ukazovatele na úrovni programu - PRV SR 2014 - 2020 

Názov cieľového ukazovateľa 
Cieľová hodnota  

v roku 2023 

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb  
22 000 

13 000 

Počet obyvateľov podporenej MAS 28 547 

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV)  

(oblasť zamerania 6B)    
10 

 

Tabuľka č. 37: Celkové verejné výdavky - PRV SR 2014 - 2020 

Názov ukazovateľa výstupu 
Cieľová hodnota  

v roku 2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) - podpora na vykonávanie operácií v 

rámci stratégie CLLD (len časť z PRV) 

1 830 000 

1 512 866,00 

Celkové verejné výdavky (v EUR) - podpora pri prevádzkových nákladoch a 

oživení - (len časť z PRV) 

135 810 

118 012,00 

 

Tabuľka č. 38: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014 - 2020 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná 

jednotka 

Cieľová hodnota  

v roku 2023 

Počet podporených podnikov (5.1.1) podnik 97 

Zamestnanosť v podporených podnikoch (5.1.1) FTE 7 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre firmu nové (5.1.1) 
podnik 32 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh nové (5.1.1) 
podnik 0 

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry (5.1.2) počet 1411 
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Tabuľka č. 39: Povinné ukazovatele na úrovni fokusových oblastí PRV 2014 - 2020 

Fokusová 
oblasť 

Ukazovateľ výstupu Merná 
jednotka  

Východisková 
hodnota 

Cieľová hodnota 
v roku 2023 

2A 

Počet podporených 
činností/operácií 

počet 0                           4 

Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov/príjemcov 

počet 0 3 

Celkové verejné výdavky € 0  80 000,00 

Celkové investície € 0 80 000,00 

2B 

Počet podporených 
činností/operácií 

počet 0                           4          

Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov/príjemcov 

počet 0 4 

Celkové verejné výdavky € 0  200 000,00 
Celkové investície € 0 200 000,00 

3A 

Počet podporených 
činností/operácií 

počet 0 32 

Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov/príjemcov  

počet 0 32 

Celkové verejné výdavky € 0 
200 000 

152 866,00   

Celkové investície € 0 
400 000 

305 732,00 

4A 

Počet podporených 
činností/operácií 

počet 0 3 

Celkové verejné výdavky € 0 50 000,00 

Celkové investície € 0 50 000,00 

6A 

Počet podporených 
činností/operácií 

počet 0 43 

Počet podporených 
poľnohospodárskych 
podnikov/príjemcov 

počet 0 21 

Celkové verejné výdavky € 0 
300 000 

220 000,00 

Celkové investície € 0 
545 455 

400 000,00 

6B* 

Počet podporených 
činností/operácií 

počet 0 1815 

Celkové verejné výdavky € 0 
1 000 000 

810 000,00 

Celkové investície € 0 
1 000 000 

810 000,00 
6B** Počet podporených 

činností/operácií 
počet 0 3631 

Celkové verejné výdavky € 0 
1 830 000 

1 512 866,00 
Celkové investície € 0 2 275 455 
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1 845 732,00 

* fokusová oblasť 6B zahŕňa opatrenie č.7 PRV 
**fokusová oblasť 6B zahŕňa opatrenie č.19 PRV (ako celok) 
 

 

Tabuľka č. 40:  Povinné ukazovatele na úrovni špecifických cieľov IROP 2014 -2020 

Špec. 
cieľ 

Ukazovateľ  Merná 
jednotka 

Výcho-
disková 
hodnota 

Výcho-
diskový 

rok 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 
dát 

Frek-
vencia 

sledova-
nia 

5.1.1 

Podiel 
zamestnanosti v 
mikro a malých 
podnikoch do 49 
zamestnancov 
a SZČO na 
celkovom počte 
zamestnanosti v 
mikro a malých 
podnikoch do 49 
zamestnancov 
a SZČO v 
sektoroch 
nespadajúcich do 
podpory PRV 
2014-2020  

Ekvivalent 
plných 
pracovných 
úväzkov  

0 2016 7 ITMS ročne 

5.1.2 

Vidiecka a mestská 
populácia so 
zlepšenou 
infraštruktúrou a 
prístupom k 
verejným službám  

Obyvateľ 0 2016 
28 547 
6 000 

MPRV 
SR 

ročne 

 

Tabuľka č. 41: Vlastné ukazovatele na úrovni stratégie CLLD  

Názov/Ukazovateľ Merná jednotka Počiatočná 
hodnota 

Celková  
cieľová  
hodnota 

Počet nových pracovných miest/opatrenia PRV 
Počet/ekvivalent 
plného úväzku 

0 1110 

Počet nových pracovných miest/opatrenia IROP 
Počet/ekvivalent 
plného úväzku 

0 1213 

Počet informačných/propagačných aktivít MAS Počet 0 5035 
Počet zrealizovaných výziev MAS Počet 0 1716 
Počet pracovníkov kancelárie MAS Počet 0 3 
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Tabuľka č. 42: Vlastné ukazovatele na úrovni špecifických cieľov stratégie CLLD 

Špec. 
cieľ 

Názov/Ukazovateľ Merná jednotka Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

1.1 

Počet nových pracovných miest  
Počet/ ekvivalent 
plného úväzku 

0 6 

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech 
zo zlepšenia služieb/ infraštruktúry 

Počet  
17 000 
14 500 

Počet podporených operácií Počet  0 2722 

1.2 

Počet informačných/propagačných 
aktivít MAS 

Počet 0 5035 

Počet zrealizovaných výziev MAS Počet 0 1716 
Počet pracovníkov kancelárie MAS Počet 0 3 

2.1 
Počet nových pracovných miest  

Počet/ ekvivalent 
plného úväzku 

0 14 

Počet podporených operácií Počet 0 1815 

3.1 

Počet nových pracovných miest  
Počet/ ekvivalent 
plného úväzku 

0 3 

Počet obyvateľov, na ktorých má 
dopad podporená operácia 

Počet 0 
5 000 
4 500 

Počet podporených operácií Počet  0 1412 
Počet vybudovaných atrakcií/služieb 
v cestovnom ruchu 

Počet  0 57 

Počet marketingových aktivít 
v cestovnom ruchu 

Počet 0 2 
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6. FINANČNÝ RÁMEC 

 

6.1. Financovanie stratégie CLLD 

 

Finančný rámec stratégie CLLD bol zostavený v zmysle maximálnych limitov uvedených 

v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie  

2014 - 2020 v znení Dodatku č. 3 zo dňa 27.09.2016 a vo výzve na predkladanie projektových 

zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 19.2 Žiadostí 

o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej 

akčnej skupiny (tabuľka č. 43). 

 

Tabuľka č. 43: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU EUR 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (maximálny limit podľa 

vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho: 

3 885 485,00 

3 230 485,00 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 3 335 485,00 
2 757 453,00 

Chod MAS a animácie 550 000,00 
473 032,00 

 

Zdroje z PRV a IROP v celkovej výške 3 885 485,00 3 230 485,00 € boli vypočítané 

podľa vzorca pre MAS a tvoria maximálny limit na stratégiu CLLD v súlade s kapitolou 6.4. 

Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie  

2014 - 2020 v znení Dodatku č. 3 zo dňa 27.09.2016, ktorý pozostáva z fixnej (2 800 000,00 

1 600 000,00 €) a variabilnej zložky (1 085 485,00 1 630 485,00 €). 

 

Zdroje z PRV a IROP (podľa vzorca pre MAS):         3 885 485,00 3 230 485,00 € 

- z toho: financovanie operácií v rámci stratégie CLLD:   3 335 485,00 2 757 453,00 € 

financovanie chodu MAS a animácií:    550 000,00 473 032,00 € 

Vlastné a iné zdroje:     617 758,00 473 658,68 € 

Celkové zdroje:           4 503 243,00 3 704 143,68 € 

 

Celkové zdroje na stratégiu CLLD vrátane vlastných a iných zdrojov predstavujú 

4 503 243,00 3 704 143,68 €. Vlastné a iné zdroje vo výške 617 758,00 473 658,68 € zahŕňajú 

zdroje MAS v rámci spolufinancovania chodu MAS a zdroje prijímateľov v rámci 
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spolufinancovania podporovaných 

stratégiu CLLD (graf č. 27).

 
Graf č. 27: Celkové zdroje na stratégiu CLLD pod

 

Tabuľka č. 44: Celkové zdroje pre MAS z

 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a

(EFRR) (maximálny limit pod

pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 

Systému riadenia CLLD), z

Operácie v rámci implementácie 

stratégie CLLD 

Chod MAS  

Animácie 

Zdroje z PRV a IROP

Zdroje z PRV a IROP

CLLD MAS MALOHONT 

spolufinancovania podporovaných činností, pričom tvoria 14 13 % z 

). 

: Celkové zdroje na stratégiu CLLD podľa zdrojov financovania

Zdroj: Vlastné spracovanie, 20152016 

: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľ

Fond Typ regiónu

PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (maximálny limit podľa vzorca 

kapitolou 6.4 

Systému riadenia CLLD), z toho: 

EPFRV, EFRR menej rozvinutý

- viac rozvinutý

rámci implementácie  EPFRV, EFRR menej rozvinutý 

- viac rozvinutý

EFRR menej rozvinutý

- viac rozvinutý

EPFRV menej rozvinutý

86%

14%

Zdroje z PRV a IROP Vlastné a iné zdroje

87%

13%

Zdroje z PRV a IROP Vlastné a iné zdroje

 - 37 - 

 celkových zdrojov na 

zdrojov financovania 

 

 

IROP rozdelené podľa fondov  

Typ regiónu Spolu v EUR 

menej rozvinutý 3 885 485 
3 230 485,00 

viac rozvinutý - 

menej rozvinutý  3 335 485 
2 757 453,00 

viac rozvinutý - 

menej rozvinutý 414 190 
355 020,00 

viac rozvinutý - 

menej rozvinutý 135 810 
118 012,00 
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- viac rozvinutý - 

Pozn.: Financovanie chodu MAS vrátane animácií musí byť v súlade s kapitolou 6.2 Systému riadenia 
CLLD.  

 

Pri stanovení finančného plánu podľa príslušných programov a jednotlivých opatrení 

v rámci stratégie CLLD boli zohľadnené: 

- maximálny limit pre MAS a maximálna výška príspevku na 1 projekt 

- databáza projektových zámerov (plánovaných projektov)  

- potreby územia MAS z hľadiska ich prioritného riešenia  

- vyvážený pomer financií medzi verejných a súkromným sektorom  

- vyvážený pomer medzi PRV a IROP  
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Tabuľka č. 45: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov 

 
región 

PRV IROP SPOLU 

EPFRV ŠR VZ spolu EFRR ŠR VZ spolu fondy ŠR VZ spolu 

operácie 

v rámci 

stratégie 

CLLD 

menej  

rozvinutý 

1 372 500 

1 134 649,50 

457 500 

378 216,50 

445 455 

332 866,00 

2 275 455 

1 845 732,00 

1 505 485 

1 244 587,00 

0 

0,00 

150 504 

122 106,68 

1 618 375 

1 366 693,68 

2 877 985 

2 379 236,50 

457 500 

378 216,50 

595 958 

454 972,68 

3 931 443 

3 212 425,68 

viac  

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

chod  

MAS   

menej  

rozvinutý 
- - - - 

414 190 

355 020,00 

0 

0,00 

21 799 

18 686,00 

435 989 

373 706,00 

414 190 

355 020,00 

0 

0,00 

21 799 

18 686,00 

435 989 

373 706,00 

viac  

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

animácie 

menej  

rozvinutý 

101 858 

88 509,00 

33 953 

29 503,00 

0 

0,00 

135 810 

118 012,00 
- - - - 

101 858 

88 509,00 

33 953 

29 503,00 

0 

0,00 

135 810 

118 012,00 

viac  

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

SPOLU 

menej  

rozvinutý 

1 474 358 

1 223 158,50 

491 453 

407 719,50 

445 455 

332 866,00 

2 411 265 

1 963 744,00 

1 919 675 

1 599 607,00 

0 

0,00 

172 303 

140 792,68 

2 054 365 

1 740 399,68 

3 394 033 

2 822 765,50 

491 453 

407 719,50 

617 144 

473 658,68 

4 503 243 

3 704 143,68 

viac  

rozvinutý 
- - - - - - - - - - - - 

spolu 1 474 358 

1 223 158,50 

491 453 

407 719,50 

445 455 

332 866,00 

2 411 265 

1 963 744,00 

1 919 675 

1 599 607,00 

0 

0,00 

172 303 

140 792,68 

2 054 365 

1 740 399,68 

3 394 033 

2 822 765,50 

491 453 

407 719,50 

617 144 

473 658,68 

4 503 243 

3 704 143,68 
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6.2. Finančný plán pre opatrenia 

 

Finančný plán pre jednotlivé opatrenia (tabuľka č. 46) je spracovaný v súlade s akčným plánom a uvádza prehľad opatrení stratégie CLLD 

v členení podľa fondu (EPFRV/PRV, EFRR/IROP), kategórie regiónu a podľa zdrojov financovania v nadväznosti na vyvážený pomer medzi 

PRV a IROP (54 : 46), ktorý vyplýva z indikatívnej výšky finančnej alokácie na stratégiu CLLD mimo BSK (menej rozvinutý región). 

 

Tabuľka č. 46: Sumárna tabuľka finančného plánu 

Opatrenie stratégie CLLD Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

4.2  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov (opatrenie stratégie 2.1.1) 
EPFRV 

menej rozvinutý  
400 000 

305 732,00 

150 000 

114 649,50 

50 000 

38 216,50 

200 000 

152 866,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých 

poľnohospodárov (opatrenie stratégie 2.1.2) 
EPFRV 

menej rozvinutý  
200 000 

200 000,00 

150 000 

150 000,00 

50 000 

50 000,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov (opatrenie stratégie 2.1.3) 
EPFRV 

menej rozvinutý  
30 000 

30 000,00 

22 500 

22 500,00 

7 500 

7 500,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností (opatrenie stratégie 3.1.1) 
EPFRV 

menej rozvinutý  
545 455 

400 000,00 

225 000 

165 000,00 

75 000 

55 000,00 

245 455 

180 000,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 
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Opatrenie stratégie CLLD Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

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  

(opatrenie stratégie 1.1.1) 

EPFRV 

menej rozvinutý  
200 000 

160 000,00 

150 000 

120 000,00 

50 000 

40 000,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné 

využitie (opatrenie stratégie 3.1.2) 

EPFRV 
menej rozvinutý  

330 000 

250 000,00 

247 500 

187 500,00 

82 500 

62 500,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného 

času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (opatrenie stratégie 1.1.2) 

EPFRV 
menej rozvinutý  

470 000 

400 000,00 

352 500 

300 000,00 

117 500 

100 000,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej 

hodnoty lesných ekosystémov (opatrenie stratégie 3.1.3)                  
EPFRV 

menej rozvinutý  
50 000 

50 000,00 

37 500 

37 500,00 

12 500 

12 500,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

16.3 (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri 

organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní 

zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich 

uvádzania na trh (opatrenie stratégie 3.1.4) 

EFRR 

menej rozvinutý  
50 000 

50 000,00 

37 500 

37 500,00 

12 500 

12 500,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev  

(opatrenie stratégie 2.1.4) 

EFRR 
menej rozvinutý  

677 041 

537 720,00 

575 485 

457 062,00 

0 

0,00 

101 556 

80 658,00 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 
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Opatrenie stratégie CLLD Fond Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

5.1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach - dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel, sociálne služby a komunitné služby  

(opatrenia stratégie 1.1.3 a 1.1.4) 

EPFRV 
menej rozvinutý  

978 947 

828 973,68 

930 000 

787 525,00 

0 

0,00 

48 947 

41 448,68 

0 

0,00 

viac rozvinutý  - - - - - 

 

 

 

Tabuľka č. 47: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu  

   PRV (EPFRV) : IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý región): 54,9 : 45,1 

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región): - 
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Tabuľka č. 48: Zameranie stratégie podľa sektorov 

Názov opatrenia stratégie CLLD 

Rozpočet 

na 

opatrenie 

Oprávnený 

prijímate ľ - 

verejný sektor 

(označiť „X“)  

Oprávnený 

prijímate ľ - 

neverejný sektor 

(označiť „X“) 

4.2  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov 

(opatrenie stratégie 2.1.1) 

200 000 

152 866,00 
 X 

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (opatrenie stratégie 2.1.2) 
200 000 

200 000,00 
 X 

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov  

(opatrenie stratégie 2.1.3) 

30 000 

30 000,00 
 X 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  

(opatrenie stratégie 3.1.1) 

300 000 

220 000,00 
 X 

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  

(opatrenie stratégie 1.1.1) 

200 000 

160 000,00 
X  

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (opatrenie stratégie 3.1.2) 

330 000 

250 000,00 
X  
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Názov opatrenia stratégie CLLD 

Rozpočet 

na 

opatrenie 

Oprávnený 

prijímate ľ - 

verejný sektor 

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímate ľ - 

neverejný sektor 

(označiť „X“) 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

(opatrenie stratégie 1.1.2) 

470 000 

400 000,00 
X  

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov 

(opatrenie stratégie 3.1.3) 

50 000 

50 000,00 
 X 

16.3 (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných 

procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich 

uvádzania na trh (opatrenie stratégie 3.1.4) 

50 000 

50 000,00 
 X 

5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných 

osôb, družstiev (opatrenie stratégie 2.1.4) 

575 485 

457 062,00 
 X 

5.1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach - dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel  

(opatrenie stratégie 1.1.3) 930 000 

787 525,00 

 X 

5.1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach - sociálne služby a komunitné služby  

(opatrenie stratégie 1.1.4) 
X X* 

Celkový rozpočet podľa sektorov  -------------- 1 630 000 

1 347 525,00 

1 705 485 

1 409 928,00 

Percentuálny pomer zamerania stratégie  -------------- 48,9 % 51,1 % 

* Rozpočet na činnosti realizované súkromným (občianskym) sektorom v rámci daného opatrenia vo výške 300 000  250 000,00 € 
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3 V prípade sektora „hrozno a víno“ sú neoprávnenými investíciami investície do nákupu vnútorného vybavenia 
pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku[1], pretože tieto investície sú oprávnenými na 
podporu z Národného podporného programu v rámci SOT s vínom V rámci Národného podporného programu 
SR v rámci SOT s vínom sú oprávnené iba náklady na nákup hmotného majetku v súvislosti s vnútorným 
vybavením a zariadením, napr. nábytok, chladiarenské zariadenie, umývací drez, výčapné zariadenie, sanitárne 
zariadenie a pod. Vylúčené sú akékoľvek náklady na stavebné práce napr. výstavba hrubej stavby, zavedenie 
elektroinštalácie, vodoinštalácie, nanesenie omietky, vymaľovanie a pod 


