Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Európska únia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU Z PROGRAMU ROZVOJA
VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
PRE OPERÁCIE TECHNICKEJ POMOCI
Číslo výzvy: 2008/PRV/03
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), rozpočtová organizácia
zabezpečujúca administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov
Európskej únie a národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, vyhlasuje na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa PPA č. 1/2008 Výzvu na
predkladanie žiadostí o platbu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na Operácie
technickej pomoci nasledovne:
•

pre podopatrenia č.:
5.1.1 Technická pomoc
5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Prílohe ROZHODNUTIA KOMISIE zo dňa
4. decembra 2007 o schválení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 CCI 2007 SK
06 RPO 001.
Pre vypracovanie a administráciu žiadostí o platbu prijatých v rámci tejto Výzvy platia
kritéria na výber projektov schválené Monitorovacím výborom Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 a ustanovenia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2007 – 2013 zverejnenej na internetovej stránke http://www.apa.sk,

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:
• Ciele podopatrení, oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, procedúry čerpania
finančných prostriedkov, ako aj definícia konečných prijímateľov (oprávnených
žiadateľov) sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“),
zverejnenej na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk. Žiadateľ je povinný
postupovať v súlade s platnou Príručkou.
• Konečný prijímateľ predkladá kompletnú Žiadosť o platbu v SKK na predpísanom
tlačive, zverejnenom na internetovej stránke http://www.apa.sk, v tlačenej a elektronickej
verzii doporučene poštou alebo v podateľni Ústredia PPA, Dobrovičová 12, 815 26
Bratislava 1. Neoddeliteľnou súčasťou žiadostí o platbu sú prílohy, ktorých zoznam je
uvedený v Príručke, v Prílohe č. 8 Zoznam žiadostí o platbu.
• Žiadateľ je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre opatrenie 5.1
Operácie technickej pomoci.
• Ustanovenia týkajúce sa žiadostí o platbu sú uvedené v Príručke, v kapitole 6. Platby
konečnému prijímateľovi.

•

Bližšie informácie týkajúce sa Výzvy je možné získať na oddelení metodiky v rámci
Sekcie projektových podpôr PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava alebo
na regionálnych pracoviskách PPA, v ktorých je možné predkladať žiadosti. Všetky
informácie o adresách a telefónych číslach získate na http://www.apa.sk alebo na tel. č.
02/52733 800, E–mail: zelmira.milkova@apa.sk. Žiadosti oposkytnutie informácií v
zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu
generálneho riaditeľa PPA, Dobrovičova 9, 815 26 Bratislava. Odpovede poskytnuté
žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby,
nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať.

V Bratislave 1. 2. 2008
Ing. Jozef Nemšovský
generálny riaditeľ

