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Usmernenie  Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  

č.3 
 

 

Vec: 

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č.3 k 
aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v zmysle Systému 
riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie  
2014 – 2020, kap. 10.1.1, ods. 3 
 

Určené pre: 

Miestne akčné skupiny, ktorým bol udelený štatút MAS 
v zmysle ustanovení § 13 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych  a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

Na vedomie: 
Pôdohospodárska platobná agentúra  
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  

Záväznosť:   Usmernenie  má záväzný charakter v celom svojom rozsahu 

Počet príloh: 

Príloha č. 1: Žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD 
Príloha č. 2: Oblasti zamerania - fokusové oblasti   
Príloha č. 3: Merateľné ukazovatele PRV SR 2014 – 2020 
Príloha č. 4: Vysvetlivky 

Dátum účinnosti: Dňom zverejnenia na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

Dátum vydania: 13. 11. 2018 

Schválil: 

Ing. Jaroslav Gudába 
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb  
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1. ÚVOD  
 

1.1. Usmernenie č. 3 k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len 

„Usmernenie“) vydáva riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len  

„RO pre PRV“) ako gestor CLLD na základe stanovísk riadiaceho orgánu pre Integrovaný 

regionálny operačný program a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

1.2. Usmernenie je záväzné pre všetky miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“), ktorým bol udelený 

štatút MAS. 

1.3. RO pre PRV vydáva toto usmernenie s cieľom usmerniť MAS ako správne vykonať aktualizáciu 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“). Okrem postupov 

uvedených v tomto Usmernení je MAS počas implementácie stratégie CLLD povinná rešpektovať 

podmienky, postupy a pravidlá uvedené v:  

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

2014 – 2020 v platnom znení, 

- Zmluve o poskytnutí NFP.  

1.4. V zmysle kap. 10.1.1 Systému riadenia CLLD, ods. 3 je MAS počas implementácie stratégie CLLD 

oprávnená vykonať iné zmeny (zrejmé nesprávnosti) stratégie CLLD, ktoré identifikoval 

žiadateľ/prijímateľ, resp. RO pre PRV, PPA alebo RO pre IROP s cieľom zabezpečiť plynulú 

a efektívnu realizáciu schválenej stratégie CLLD. V nadväznosti na predchádzajúcu vetu vydáva 

RO pre PRV toto Usmernenie za účelom: 

 zosúladenia implementačného systému CLLD s výzvou na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie 

CLLD, ktorú vyhlásil RO pre IROP,  

 odstránenia zrejmých nesprávnosti a precizovania textov v akčných plánoch stratégie CLLD 

v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR“) a Integrovaného 

regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“).  

 
 

2. PROCESNÉ ÚKONY AKTUALIZÁCIE STRATÉGIE CLLD 
 

2.1. MAS nie je oprávnená vykonať také zmeny stratégie CLLD, ktoré zásadným spôsobom 

ovplyvňujú charakter a parametre stratégie CLLD alebo podmienok poskytnutia príspevku 

v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny – výzva č. 21/PRV/2017 (ďalej len 

„Výzva PRV“).  
2.2. MAS je povinná: 

 do 60 kalendárnych dní predložiť na PPA aktualizáciu stratégiu CLLD a to po ukončení 

odborného hodnotenia žiadostí o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD 

(kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28) zo strany RO pre IROP,  
 do 30 kalendárnych dní od zverejnenia tohto Usmernenia predložiť na PPA aktualizáciu 

stratégiu CLLD v rámci PRV SR 2014 – 2020,  
a to v listinnej forme (podpísaná štatutárnym orgánom MAS) a v elektronickej verzii  

na neprepisovateľnom CD nosiči, resp. USB kľúči (formát .doc). 

V prípade, ak MAS bude vyplývať povinnosť aktualizovať aj stanovy združenia, predloží spolu so 

žiadosťou o významnejšiu zmenu stratégie CLLD v rámci PRV SR aj návrh stanov, ktoré predložila 

na Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“ ) spolu s dokladom o odoslaní na MV SR  (napríklad 

kópia podacieho lístku). Následne je MAS povinná predložiť platné stanovy združenia (v zmysle 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) s vyznačením dňa 
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registrácie Ministerstva vnútra SR, najneskôr do 15 pracovných dní od ich schválenia zo strany MV 

SR. V prípade, ak stanovy nebudú predložené na PPA, MAS nebude oprávnená vyhlásiť výzvy 

v rámci implementácie stratégie CLLD v rámci PRV SR.  

2.3. MAS je oprávnená predložiť: 

- samostatne žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD1, ktorá bude zahŕňať 

aktualizáciu v zmysle bodu 3. tohto Usmernenia,    
- samostatne žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD1, ktorá bude zahŕňať 

aktualizáciu v zmysle bodu 4. tohto Usmernenia.    
2.4. Stratégia CLLD spolu so žiadosťou o významnejšiu zmenu stratégie CLLD v zmysle bodu 2.3  

sa predkladá vždy ako nová verzia so sledovaním zmien a bez sledovania zmien. 
Napríklad:  

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou „Podpora vidieka“ miestnej akčnej skupiny 

Horná Dolná, o.z.   

Verzia: XXX 

V znení dodatkov č.(MAS doplní čísla dodatkov stratégie CLLD).    
2.5     Zmeny vykonávané v súvislosti s implementáciou stratégie CLLD podliehajú schváleniu orgánov 

MAS podľa kapitoly 6.1.4 Systému riadenia CLLD v zmysle ich právomocí a úloh.  

2.6    Na základe predloženej žiadosti o významnejšiu zmenu stratégie CLLD zo strany MAS, si PPA 

vyžiada stanovisko od RO pre IROP, ktorý overí oprávnenosť vykonaných zmien (opravu 

zrejmých nesprávnosti) u opatrení týkajúcich sa IROP v stratégii CLLD a to do 20 pracovných dní 

od doručenia žiadosti o stanovisko zo strany PPA berúc do úvahy ustanovenia v bode 2.2 tohto 

Usmernenia. V prípade, ak RO pre IROP nezašle súhlasné stanovisko do stanoveného termínu 20 

pracovných dní od doručenia žiadosti od PPA, PPA nebude ďalej v danej veci konať. V prípade, 

ak RO pre IROP zašle nesúhlasné stanovisko, MAS je povinná vykonať opravu aktualizácie 

stratégie CLLD v zmysle stanoviska RO pre IROP. Na základe súhlasného stanoviska RO pre IROP 

schváli PPA oprávnenosť vykonaných zmien (opravu zrejmých nesprávnosti) týkajúcich sa IROP 

v stratégii CLLD a vydá Oznámenie o schválení aktualizácie stratégie CLLD. 

2.7    PPA vydá MAS v rámci PRV SR a IROP  -  Oznámenie o schválení aktualizácie stratégie CLLD. 

 
 

3. AKTUALIZÁCIA STRATÉGIE CLLD V RÁMCI PRV SR 
 

3.1. MAS je oprávnená vykonať opravu zrejmých nesprávností a precizovanie textov v: 
- kapitole 5.1.1 Riadiaci proces – organizačná štruktúra MAS, 
- kapitole 5.2 Akčný plán (základná alokácia), 
- kapitole 5.3.2 Monitorovacie ukazovatele. 

3.2. Kapitola 5.1.1 Riadiaci proces – organizačná štruktúra MAS 
MAS je oprávnená zosúladiť úlohy a zodpovednosti jednotlivých orgánov MAS v súlade s kapitolou 
6.1.4 Systému riadenia CLLD v platnom znení. Pri popise úloh a zodpovednosti jednotlivých 
orgánov je MAS oprávnená uviesť odkaz na „Systém riadenia CLLD v platnom znení“. 

3.3. Kapitola 5.1.2 Implementačný proces 
MAS je oprávnená precízovať text, tak že musí byť zachovaný  popis procesov v 3 rovinách (zvlášť 
pre IROP a zvlášť pre PRV): 

a) postup vyhlásenia výzvy MAS, 
b) postupy hodnotenia projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, 
c) postupy výberu projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr.  

                                                           
1 Príloha č.1 tohto Usmernenia. 
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Uvedené  procesy sa popisujú na úrovni MAS, príslušného riadiaceho orgánu a v rámci projektov, 
ktoré sú podporované z vlastných resp. iných zdrojov.  
Pri popise postupov v rámci PRV je potrebné vyhýbať sa kopírovaniu textu zo Systému riadenia 
CLLD (musí byť uvedený odkaz na „Systém riadenia CLLD a príručku pre žiadateľa/prijímateľa), má 
ísť len o súhrn daných procesov, ktorý bude prehľadný pre žiadateľov avšak jednotlivé procesy  
(3 roviny) a úrovne musia byť uvedené. Napríklad: s cieľom akcelerácie implementácie 
jednotlivých opatrení je MAS oprávnená uplatňovať len jednokolový proces konania o  žiadosti 
o NFP namiesto dvojkolového procesu, resp. pri uplatňovaní predkladania projektových zámerov 
sa môže uviesť – ak sa bude uplatňovať). 

3.4. Kapitola 5.2 Akčný plán (základná alokácia) 
3.4.1 MAS nie je oprávnená: 

- doplniť a zmeniť rozsah oprávnených činností,  
- doplniť a zmeniť oprávnené výdavky,  
- doplniť a zmeniť intenzitu pomoci,  
- doplniť a zmeniť výšku príspevku (minimálna a maximálna),  
- doplniť a zmeniť finančný plán,  
- doplniť a zmeniť povinné prílohy stanovené MAS. 

3.4.2 MAS je oprávnená opraviť zrejmé nesprávnosti:  
a) „Priradenie kódu opatrenia“ - zrejmú nesprávnosť priradenia kódu opraviť v zmysle 

nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
b) „Priradenie k fokusovej oblasti PRV SR“ - zrejmú nesprávnosť priradenia fokusovej oblasti 

opraviť v zmysle Prílohy č. 2 Oblasti zamerania – fokusové oblasti k tomuto Usmerneniu. 
c)  „Oprávnené výdavky“ - zrejmú nesprávnosť oprávnenosti výdavkov, resp. verejného 

obstarávania od 1.1. 2014, opraviť v súlade s nasledovným znením: „Výdavky pre 
žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované  
za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy  
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS,  
s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 
písm. c) nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať 
vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy  
na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou 
MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení 
VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné 
náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c)  nariadenia EPFRV.“  
Je na rozhodnutí MAS, či v akčnom pláne pre príslušné podopatrenie PRV SR uvedie celý 
text, alebo len zosúladí termíny oprávnenosti.   

d) „Rozsah oprávnených činností“ - precizovať text tak, že sa rozpíšu oprávnené činnosti: 
  Napríklad: 

 „v súlade s nariadením EÚ č. 1305/2013“ -  uvedú sa presne jednotlivé činnosti 
podľa príslušného nariadenia, 

 „podrobná špecifikácia oprávnených činností bude stanovená v jednotlivých 
výzvach na predkladanie ŽoNFP. V zmysle PRV 2014-2020 kapitola 8.5.6.3.2“ - 
uvedú sa presne jednotlivé činnosti, 

 „v súlade s IROP/PRV SR“ -  uvedie sa správna príslušnosť k PRV SR, 

  „v súlade s nariadením EÚ č. 1305/2013“ pri podopatrení 6.1. a 6.3 – uvedie sa   
„podľa podmienok PRV SR“. 

e) Oprávnení prijímatelia“  -  precizovať text pri podopatrení 1.2 tak, že sa vypustí text:  
„Výber poskytovateľov informačných aktivít bude  prebiehať na základe verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní realizovaného 
riadiacim orgánom MPRV SR; resp. Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pokiaľ akciu 
alebo aktivitu bude zabezpečovať a prijímateľom bude priamo MPRV SR alebo PPA alebo na 
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základe predloženej požiadavky na realizovanie informačnej akcie a demonštračných aktivít 
na MPRV SR. Predložená požiadavka bude obsahovať námet, zameranie, obsah a rozsah 
informačnej aktivity, miesto realizácie a konečných beneficientov akcie.“  
 
„Oprávnení prijímatelia“  -  precizovať text pri podopatrení 8.3 tak, že sa vypustí text:  
„V prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňou poverená 
inštitúcia zabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les (LHP), ktorou môžu byť 
LESY SR, š.p. alebo  NLC vo Zvolene.“ 
 
 „Oprávnení prijímatelia“  -  precizovať a zosúladiť  text pri podopatrení 7.2,7.4,7.5 tak,  
že sa vypustí text:  
„ Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, fyzické  
a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky) verejný subjekt, ak preukáže prepojenie 
medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby a pod.“ 

 

f) „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií“ - precizovať text v súlade 
s kritériami pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD. 

g) „Merateľné ukazovatele projektu“ - zosúladiť s kapitolou 5.3.2 Monitorovacie ukazovatele, 
resp. Prílohou č. 3 merateľné ukazovatele PRV SR k tomuto Usmerneniu tak, aby sa 
zásadným spôsobom neovplyvnili podmienky poskytnutia príspevku a hodnotiace kritéria 
v zmysle Výzvy PRV. Ukazovatele, ktoré sa týkajú zamestnanosti t.j. počtu vytvorenia 
pracovných miest sa nesmú zmeniť.  

h) „Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti“, napr. číslovanie tabuliek, gramatické 
a štylistické chyby a pod., ktoré zásadným spôsobom neovplyvnia charakter a parametre 
stratégie CLLD alebo podmienok poskytnutia príspevku v zmysle Výzvy PRV.  

i) „Finančný plán“ zrejmú nesprávnosť upraviť len v prípade prepočtovej chyby, resp. 
preklepu.  

j) „Názov opatrenia“ zrejmú nesprávnosť, ako napr.: dve opatrenia (opatrenie 7.2 – 7.4)  
v jednom akčnom pláne, precizovať text nasledovne:  

- rozdeliť akčný plán samostatne pre každé podopatrenie, pričom musí byť zachovaný  
oprávnený prijímateľ (sektor), výška oprávnených výdavkov, oprávnené činnosti, 
intenzita pomoci, výška príspevku, finančný plán, merateľné ukazovatele.  

„Názov opatrenia“ zrejmú nesprávnosť, ako napr.: dve opatrenia (opatrenie 8.3 – 8.6)  
v jednom akčnom pláne, precizovať text nasledovne:  

- zrejmú nesprávnosť v akčnom pláne je možné vykonať tak, že ak vo finančnom pláne 
pre opatrenia (kapitola 6.2 stratégie CLLD) sú alokované finančné prostriedky napr. 
pre opatrenia 8.3 – 8.6 na verejný a neverejný sektor, tak  MAS rozdelí akčný plán 
samostatne pre každé podopatrenie, resp. sektor, pričom musí byť zachovaný 
oprávnený prijímateľ (verejný a neverejný sektor), výška oprávnených výdavkov, 
oprávnené činnosti, intenzita pomoci, výška príspevku, finančný plán, merateľné 
ukazovatele.  

   

4. Aktualizácia stratégie CLLD v rámci IROP  
 

4.1. V nadväznosti na aktivity uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD (ďalej len „Výzva IROP“)  

je MAS oprávnená  vykonať opravu zrejmých nesprávností a precizovanie textov, len v kapitole 

5.2 Akčný plán (základná alokácia). 
4.2. MAS nie je oprávnená: 

- doplniť a zmeniť rozsah oprávnených činností,  

- doplniť a zmeniť oprávnené výdavky,  
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- presunúť aktivity, finančné prostriedky zo ŠC 5.1.1 do 5.1.2, resp. zo ŠC 5.1.2 do 5.1.1, 

- zmeniť priradenie aktivít do ŠC 5.1.1, resp. 5.1.2. 
4.3. Kapitola 5.2 Akčný plán (základná alokácia) 
4.3.1 MAS je oprávnená vykonať opravu zrejmých nesprávností a precizovanie textu nasledovnými  
          spôsobmi: 

a) precizovať rozsah oprávnených žiadateľov v súlade s kapitolou 2.3 Príručky pre žiadateľa 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Integrovaný regionálny operačný 

program 2014 – 2020  Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou k Výzve IROP, pričom 

musí byť zachovaný pôvodný sektor - verejný, občiansky, podnikateľský, t.j. ak je uvedený 

v akčnom pláne pre príslušnú aktivitu oprávnení prijímateľ z verejného sektora, môže byť 

spresnený len prijímateľom z verejného sektora. 

b) precizovať akčný plán pre ŠC 5.1.1 a 5.1.2 tak, že aktivity IROP sa v rámci časti „rozsah 

a oprávnené činnosti“ zatriedia do podkategórií A až F v zmysle Výzvy IROP, ako napríklad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) odstrániť zrejmú nesprávnosť vo výške príspevku tak, že finančnú alokáciu pre opatrenie, 
ktoré plánuje MAS vyhlásiť po roku 2020 v zmysle „indikatívneho harmonogramu výziev“ 
uvedie v akčnom pláne pre opatrenie, na ktoré vyhlási výzvu do roku 2020. Odstránenie takto 
definovanej zrejmej nesprávnosti je MAS oprávnená vykonať len pri zachovaní rovnakého ŠC 
t.j. finančná alokácia pre opatrenie v rámci ŠC 5.1.1 do opatrenia v rámci ŠC 5.1.1. 
V nadväznosti na vyššie uvedené MAS odstráni zrejmú nesprávnosť v stratégii CLLD, kapitola 
6.2 Finančný plán pre opatrenia, tabuľka:  Sumárna tabuľka finančného plánu. 

d) odstrániť zrejmú nesprávnosť v intenzite pomoci tak, že bude zosúladená s podmienkami 
Výzvy IROP. V nadväznosti na vyššie uvedené MAS odstráni zrejmú nesprávnosť v stratégii 
CLLD, kapitola 6. Finančný rámec. 

Pôvodná verzia akčného plánu 

Rozsah a oprávnené 
činnosti 

- výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich 
obec s mestom, 

- budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách,  
- nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel 

prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie,  
- 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.,   

- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb,  
- zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre 

poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno – technického vybavenia 
infraštruktúra komunitných centier  

- zvyšovanie kvality a kapacity komunitných centier   

Precizovanie akčného plánu 

Rozsah a oprávnené 
činnosti 

B2 výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich 
obec s mestom, budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy 
v mestách,  
B3 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel 
prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie, 
B1 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., 
C1 komunitné sociálne  služby 
C2 terénne a ambulantné služby 

 sociálna služba krízovej intervencie,  

 opatrovateľská služba,  

 zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ambulantných 
zariadení vrátane materiálno-technického vybavenia 
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e) precizovať text v časti „princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií“ v súlade  
s podmienkami Výzvy IROP. 

f) opraviť zrejmé nesprávnosti medzi: 
 

 cieľom opatrenia – rozsahom oprávnených činností – oprávnenými výdavkami, pričom 
oprávnené činnosti a oprávnené výdavky musia byť zosúladené s cieľom t.j. nemôže 
dôjsť k oprave zrejmej nesprávnosti v cieli opatrenia, ako napríklad: 
 

Pôvodná verzia akčného plánu 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry, Informačné centrá 

Priradenie kódu opatrenia  5.1.2 

Ciele opatrenia 

Cieľom opatrenia je rozvoj verejnej infraštruktúry  vo vidieckych oblastiach, 
ktorý napomôže zlepšiť trvalo udržateľný rozvoj týchto oblastí a vzťahy 
medzi rozvojovými centrami a ich zázemím  vrátane školskej, sociálnej 
a komunitnej oblasti 

Zdôvodnenie výberu  

Medzi oprávnené činnosti patrí rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 
-. dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 
- výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory 
lokálnych producentov 

Precizovanie akčného plánu 

Názov opatrenia  Rozvoj základnej infraštruktúry, Informačné centrá 

Priradenie kódu opatrenia  5.1.2 

Ciele opatrenia 

Cieľom opatrenia je rozvoj verejnej infraštruktúry  vo vidieckych oblastiach, 
ktorý napomôže zlepšiť trvalo udržateľný rozvoj týchto oblastí a vzťahy 
medzi rozvojovými centrami a ich zázemím  vrátane školskej, sociálnej 
a komunitnej oblasti 

Zdôvodnenie výberu  

Medzi oprávnené činnosti patrí rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: 
-. dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 
- výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory 
lokálnych producentov 

 

 názvom opatrenia – zdôvodnením výberu - rozsahom oprávnených činností, pričom 
názov opatrenia a zdôvodnenie výberu musia byť zosúladené s cieľom opatrenia, ako 
napríklad: 
 

Pôvodná verzia akčného plánu 

Názov opatrenia  
Záväzné investície v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia  
5.1.2 

Ciele opatrenia 

Cieľom opatrenia je prostredníctvom oprávnených aktivít zabezpečiť 
naplnenie ŠC č. 3 – Revitalizovať existujúcu a dobudovať novú komplexnú 
verejnú infraštruktúru vo všetkých oblastiach. 
ŠC súvisí s Prioritou č. 3 – Revitalizácia existujúcej infraštruktúry 
a dobudovanie komplexnej infraštruktúry 
Opatrenie je orientované na projekty:  
- rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 
- dobudovanie orientačných systémov, 
- revitalizáciu autobusových zastávok, 

Rozsah a oprávnené činnosti  

- zriaďovanie nových, alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 
zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane 
materiálno – technického vybavenia; 
- zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb; 
- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb; 
- infraštruktúra komunitných centier; 
- vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových 
učební ZŠ; 
- skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. 

Precizovanie akčného plánu 

Názov opatrenia  Záväzné investície v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou 

Priradenie kódu opatrenia  
5.1.2 
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Ciele opatrenia 

Cieľom opatrenia je prostredníctvom oprávnených aktivít zabezpečiť 
naplnenie ŠC č. 3 – Revitalizovať existujúcu a dobudovať novú komplexnú 
verejnú infraštruktúru vo všetkých oblastiach. 
ŠC súvisí s Prioritou č. 3 – Revitalizácia existujúcej infraštruktúry 
a dobudovanie komplexnej infraštruktúry 
Opatrenie je orientované na projekty:  
- rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 
- dobudovanie orientačných systémov, 
- revitalizáciu autobusových zastávok, 

Rozsah a oprávnené činnosti  
rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 
- dobudovanie orientačných systémov, 
- revitalizáciu autobusových zastávok 

 
  

g) prioritizovať vyhlásenie výziev pre jednotlivé aktivity A až F a to v časti „indikatívny 
harmonogram výziev“, kde MAS vzostupne uvedie aktivity podľa priority potreby 
vyhlasovania výziev, ako napríklad:  
 

Indikatívny 
harmonogram výziev 

Prioritizácia výziev: 
1. B2 výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách 

prepájajúcich obec s mestom, budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie 
bezpečnosti dopravy v mestách,  

2. B3 nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel 
prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie, 

3. B1 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., 

4. C1 komunitné sociálne  služby 
5. C2 terénne a ambulantné služby 
6. Infraštruktúra komunitných centier  
7. zvyšovanie kvality a kapacity komunitných centier   
Harmonogram vyhlasovania výziev:  
B2: 10/2018  
B3: 11/2018 
B1: 10/2019 
C1: 10/2021 
C2: 10/2021 
  

 
V prípade, ak MAS nevyhlási výzvy na všetky aktivity IROP v zmysle stratégie CLLD  
je v zodpovednosti a kompetencii RO pre IROP vyžiadať si zdôvodnenie nerealizovania aktivít 
uvedených v stratégii CLLD, ktorá je financovaná zo zdrojov EPFRV a EFRR.  

 
 
 


