Program rozvoja vidieka
2014 – 2020
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU
Výzva MAS_021/7.2/2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
Výzva MAS_021/7.5/1
Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Oprávnenosť žiadateľa
Č.
1

2

Podmienka poskytnutia príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

Voči žiadateľovi sa nenárokuje
vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia Európskej komisie,
ktorým bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú so spoločným trhom

Nie je možné poskytnúť pomoc podniku, voči ktorému
je nárokované vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia EK, v ktorom bola táto
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so
spoločným trhom.

Žiadateľ nie je v likvidácii

Nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku.

(Tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa).

(Tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa).

3

Žiadateľ nie je dlžníkom na
sociálnom poistení

Nemá evidované nedoplatky na sociálnom poistení a
príspevkov na starobné dôchodkové poistenie.
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje.
(Tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa).

4

Žiadateľ nie je dlžníkom poistného
na zdravotnom poistení

Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie v sume vyššej ako 100€. Splátkový kalendár
potvrdený veriteľom sa akceptuje.
(Tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa).

Oprávnenosť žiadateľa
Č.

5

6

Podmienka poskytnutia príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

Žiadateľ nebol právoplatne odsúdení
za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, za trestný
čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, alebo za trestný
čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe

Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani prokurista/osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP
neboli právoplatne odsúdení.
(Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP – integračná akcia).

Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, (Tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)
nemá právoplatným rozsudkom
uložený trest zákazu prijímať dotácie,
trest zákazu prijímať pomoc a
podporu poskytovanú z fondov EÚ
alebo trest zákazu činnosti vo
verejnom obstarávaní podľa
osobitného predpisu

Oprávnené aktivity
Č.

1

Podmienka
poskytnutia
príspevku

Oprávnenosť aktivít
projektu

Popis podmienky poskytnutia príspevku

Oprávnené aktivity projektu (činnosti), ktoré žiadateľ
musí spĺňať v zmysle stratégie CLLD uvedené vo výzve.
(tabuľka č. 7 - Popis projektu)
(tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu)

Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Č.
1

Podmienka
poskytnutia
príspevku
Projekt je
realizovaný na
oprávnenom území

Popis podmienky poskytnutia príspevku

Projekt je realizovaný v území MAS Partnerstvo
Muránska planina – Čierny Hron
(tabuľka č. 6 – Miesto realizácie projektu).

Oprávnené výdavky
Č.

1

Podmienka
poskytnutia
príspevku

Oprávnenosť
výdavkov
realizácie
projektu
(tabuľka č. 11 Rozpočet
projektu)

Popis podmienky poskytnutia príspevku

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými
činnosťami (vrátane začlenenia prvkov zelenej infraštruktúry, následné
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce);
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1.
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného
majetku;
b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, ako i strojov a
zariadení do výšky ich trhovej hodnoty;
c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v
bode b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom,
poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej
udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie
uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na
základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené v
bodoch a) a b)– max. do 15% z výšky projektu;
d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového
softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných
značiek.

Výdavky sú oprávnené, ak spĺňajú nasledovné podmienky:
1. Výdavky sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli uhradené v čase od podania
ŽoNFP na základe výzvy MAS.
2. Oprávnené sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení verejného obstarávania, ktoré sa začalo
najskôr dňa 19. apríla 2016.
3. Žiadateľ projektov v rámci implementácie stratégie CLLD nachádzajúci sa na území MAS
je oprávnený aj na podporu v rámci štandardných opatrení PRV, pokiaľ výdavky z jeho
projektu nie sú financované prostredníctvom stratégie CLLD príslušnej MAS.
4. Výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon o
rozpočtových pravidlách, ZVO, Zákonník práce a pod.).
5. Výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom).
6. Výdavky sú vynaložené v súlade s ustanoveniami PRV SR 2014 – 2020, Systémom
riadenia CLLD a príručkou pre žiadateľa/prijímateľa na oprávnené aktivity.
7. Výdavky sú v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov
projektu.
8. Výdavok je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a
zodpovedá potrebám projektu.
9. Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými
dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou.
10. Výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa.
11. Výdavky spĺňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahŕňa zásady
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
Č.

1

Podmienka poskytnutia príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

Týkajúca sa štátnej pomoci a
vyplývajúca zo schém štátnej
pomoci/pomoci de minimis

Oprávnené aktivity, nie sú poskytovaním pomoci de
minimis, a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa
neuplatňujú pravidlá pomoci de minimis.
(tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)

2

3

Neporušenie zákazu nelegálnej
práce a nelegálneho
zamestnávania za obdobie 3
rokov predchádzajúcich podaniu
ŽoNFP

Príspevok nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania

Realizácia investície na
oprávnenom území

Investície sa musia realizovať na území MAS
Partnerstvo MP-ČH.

(tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)

(tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa)

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
Č.

Podmienka poskytnutia príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

4

Investícia musí byť v súlade s normami EÚ
a SR

(tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie
žiadateľa)

5

Žiadateľ ako verejný obstarávateľ je
povinný postupovať v zmysle § 2 odseku 1
zákona č. 315/2016 Z.z

Žiadateľ nesmie uzavrieť zmluvu,
koncesnú zmluvu, alebo rámcovú dohodu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného
sektora (tabuľka č. 7 - Popis projektu)

6

Žiadateľ dodržuje princíp zákazu konfliktu
záujmov v súlade so zákonom č.
292/2014Z.z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných
fondov

(tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie
žiadateľa)

7

Žiadateľ je povinný dodržiavať
ustanovenia konfliktu záujmov v súvislosti
so zadávaním zákaziek na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác,
poskytnutím služieb

(tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie
žiadateľa)

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
Č.

Podmienka poskytnutia príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

8

Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy
so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a
nie je voči nemu vedený výkon
rozhodnutia

(tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie
žiadateľa)

9

Vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a
povolenia na realizáciu aktivít projektu

Nájomná zmluva
Právoplatné stavebné povolenie
Projektová dokumentácia s rozpočtom
Výpis z listu vlastníctva

10

Preukázanie súladu s požiadavkami v
oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie

Vyjadrenie a rozhodnutia príslušných
orgánu štátnej správy ochrany prírody, ŽP

11

Realizácia zákazky s nízkymi hodnotami
podľa§ 117 a zákazky podľa § 5odsek 3,
písmena a) zákona č. 343/2015 Z. z.

Dokumentácia k VO
(tabuľka č. 11 - Rozpočet projektu)
(tabuľka č. 7 - Popis projektu)

