PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU
ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 PRE:
19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci
iniciatívy LEADER

OPATRENIE:

PODOPATRENIE:

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií
v rámci
stratégie
miestneho
rozvoja
vedeného komunitou

A. ŽIADATEĽ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v

Právna forma

znení neskorších predpisov

Kód právnej formy
(podľa Prílohy č. 6
výzvy)

Vyberte položku.
Obec (mesto)

Sídlo právnickej
osoby

Číslo

Ulica
PSČ

IČO

DIČ

IČ-DPH

Právnická osoba ☒
Platca DPH

☐ áno

☐ nie

Forma účtovníctva

☐ jednoduché

Tel. č.

☐ podvojné

Fax č.

e-mail
Meno a priezvisko
Kontaktná osoba
pre projekt

Tel. č.

Fax č.

e-mail
Samosprávny kraj, do ktorého žiadateľ spadá (podľa bodu 4.3 výzvy)

Vyberte položku.

B. PROJEKTOVÝ ZÁMER
1. Názov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej „stratégie CLLD“)

2. Priradenie projektového zámeru k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo opatrenia

19

Názov opatrenia

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Podopatrenie

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou

Fokusová oblasť –
prioritná

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
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3. Časový predpoklad realizácie stratégie CLLD
Predpokladaný začiatok realizácie stratégie CLLD

Kliknutím zadáte dátum.

Predpokladané ukončenie realizácie stratégie CLLD

Kliknutím zadáte dátum.

1

4. Ciele stratégie CLLD

5. Predmet stratégie CLLD

6. Výška žiadanej finančnej alokácie na stratégiu CLLD

2

% z oprávnených
výdavkov

Por.
číslo

Rozdelenie oprávnených výdavkov

1.

Požadovaná výška finančného príspevku

2.

Výška financovania z vlastných zdrojov

3.

Celkové oprávnené výdavky na projekt (3=1+2)

4.

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode 3
(neoprávnené výdavky)

X

5.

Celkový objem výdavkov na projekt (5=3+4)

X

Menej rozvinuté regióny

3

☐

4

Viac rozvinutý región ☐

Rozpočet v EUR

100

Menej rozvinuté regióny a viac rozvinutý
5
región ☐

7. Splnenie výberových kritérií (všeobecných podmienok) pre výber MAS
Por. č.

Kritérium

1.

Počet obyvateľov MAS je vyšší alebo rovný ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 150 000
(údaje k 31.12. roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy).

2.

Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa
vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje
k 31.12. roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy).

3.

Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7 (obce môžu byť zastúpené aj združením, príp.
mikroregiónom). Ak je obec zastúpená združením, prípadne mikroregiónom, nemôže
súčasne vystupovať ako samostatný člen MAS.

4.

5.

6.

MAS má právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
MAS má vytvorenú minimálnu štruktúru orgánov a ich právomocí v súlade s kapitolou 6.1.4
Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020.
MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločenskohospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci,
ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
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7.

8.

Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať na území MAS trvalý alebo prechodný
pobyt, sídlo alebo prevádzku.
Z podpory sú vylúčené krajské mestá s výnimkou mestských častí Bratislavy a Košíc do 5000
obyvateľov s vlastnými samosprávnymi orgánmi. Pozn.: Prímestskou časťou krajských miest
sa rozumie mestská časť, ktorá je právnickou osobou v zmysle § 1a ods. 2 zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo právnickou osobou
v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice, pokiaľ tieto nemajú viac ako
5 000 obyvateľov.

9.

Z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000. Tieto môžu byť súčasťou
MAS, ale nemôžu byť príjemcom podpory, a príjemcom podpory nie sú organizácie nimi
zriadené (subjekty z ich území môžu byť príjemcom podpory).

10.

MAS má vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD)
s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho
rozvoja. Stratégia obsahuje definované povinné časti a je vypracovaná v súlade
s Metodickým pokynom na spracovanie stratégie CLLD.

11.

Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia CLLD, pokrýva súvislé územie ohraničujúce
katastre všetkých zahrnutých obcí. Výnimkou je, ak je súvislosť územia prerušená vojenským
obvodom.

12.

Stratégia CLLD vypracovaná MAS je multifondová – zahŕňa opatrenia financované z EPFRV,
ako aj z EFRR.

8. Poskytnutá pomoc žiadateľovi ako aj každému členovi občianskeho združenia (žiadateľa)
zo zdrojov EÚ, národných zdrojov alebo VÚC:
8.1. Poskytnutá pomoc žiadateľovi
Názov pomoci

Kto poskytol pomoc

6

Rok

Suma v tis.
EUR

8.2. Poskytnutá pomoc členovi občianskeho združenia (žiadateľa)
Člen

Kto
poskytol
pomoc

Názov pomoci

7

Rok

Suma v tis.
EUR

Člen

Kto
poskytol
pomoc

Názov pomoci

8

Rok

Suma v tis.
EUR

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci

9
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C. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTOVÉHO ZÁMERU PRI PODANÍ
Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania
Por. č.
projektového zámeru
Formulár Projektový zámer v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020 pre opatrenie – 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy
1.
LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou formulár žiadosti
2.

Stratégia CLLD (vrátane povinných príloh)

3.

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov
predkladanej stratégie CLLD

4.

Čestné vyhlásenie žiadateľa (Príloha č. 3 Výzvy)

5.

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu (Príloha č. 4 Výzvy)

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA ŽIADATEĽA

Áno/Nie/
Nie je potrebné

Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.

10

Meno, priezvisko, titul
Dátum
Podpis
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Vysvetlivky

1

Uvádzajú sa stručné ciele konkrétnej stratégie CLLD, t.z. nie všeobecné charakteristiky, ktoré
uvádza Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020.
2
žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta
3
mimo Bratislavského kraja
4
Bratislavský kraj
5
V prípade realizácie projektu na zmiešanom území t. j. menej rozvinuté (mimo Bratislavského kraja)
a iné regióny (Bratislavský kraj) žiadateľ označí túto možnosť
6
Uviesť len projekty investičného charakteru, pričom treba uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad,
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, podpora investičného charakteru zo Sekcie organizácie trhu
PPA, Sektorový operačný program priemysel a služby, vrátane citovania názvu opatrenia
7
Uviesť len projekty investičného charakteru, pričom treba uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad,
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, podpora investičného charakteru zo Sekcie organizácie trhu
PPA, Sektorový operačný program priemysel a služby, vrátane citovania názvu opatrenia
8
Uviesť len projekty investičného charakteru, pričom treba uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad,
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, podpora investičného charakteru zo Sekcie organizácie trhu
PPA, Sektorový operačný program priemysel a služby, vrátane citovania názvu opatrenia
9
Ak bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov prostredníctvom PPA uveďte
číslo zmluvy, názov projektu, predmet projektu a informáciu o prípadnom odstúpení od zmluvy
10
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa musí byť úradne overený. Štatutárny zástupca podpisuje
v súlade s oprávnením konať za právnickú osobu podľa Obchodného zákonníka (obchodné
spoločnosti), zriaďovacej listiny (príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené podľa zákona
o rozpočtových pravidlách), zmluvy alebo zakladateľskej listiny (právnické osoby zriadené podľa
Občianskeho zákonníka) zákona (právnické osoby zriadené na základe zákona)
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