Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
č.6

Vec:

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 6
k presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR
2014 – 2020, vyhlasovaniu výziev na predkladanie žiadostí o NFP a ku kritériám
pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD v zmysle Systému
riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020

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 (Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Záväznosť:

Usmernenie má záväzný charakter v celom svojom rozsahu

Dátum účinnosti a
platnosti:

Dňom zverejnenia na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Dátum vydania:

08. 03. 2021
Ing. Peter Bognár
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb

Schválil:
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1.

ÚVOD

1.1.

Usmernenie č. 6 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vydáva riadiaci
orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „RO pre PRV“) ako gestor CLLD
na základe pripomienok a stanovísk riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný
program a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“).
Usmernenie je záväzné pre všetky miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“), ktorým bol udelený
štatút MAS.
V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID‐19 vláda SR dňa 12.3.2020 vyhlásila mimoriadnu
situáciu. V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v SR a na základe požiadaviek MAS sa vykonali
analýzy ich podnetov na urýchlenie implementácie podopatrenia 19.2 Podpora implementácie
operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „podopatrenie
19.2“). S cieľom eliminovať negatívne obmedzenia implementácie vyššie uvedeného
podopatrenia v praxi zo strany MAS a PPA a v dôsledku opatrení prijatých vládou SR súvisiacich
s COVID‐19, RO pre PRV vydáva toto Usmernenie. Usmernenie aplikuje výnimky zo Systému
riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len
„Systém riadenia CLLD“) a Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci
iniciatívy LEADER (ďalej len „Príručka pre prijímateľa LEADER“)
Nakoľko mimoriadna situácia v SR v súčasnosti vo veľkej miere spôsobuje, že nielen MAS,
prijímatelia, ale aj administratívne kapacity na národnej úrovni zapojené do implementácie
podopatrenia 19.2 nemusia byť k dispozícii, RO pre PRV operatívne prispôsobuje nižšie uvedené
lehoty nasledovne:
a) výnimka v rámci Systému riadenia CLLD sa týka kap. 9.1 Výzva na predkladanie žiadosti
o NFP, ods. 9, písm. a):
‐ uzavretej výzvy, ktorá je charakterizovaná presným určením dátumu jej vyhlásenia
a dátumu jej uzavretia, pričom dĺžka trvania uzavretej výzvy na predkladanie ŽoNFP
je minimálne 30 pracovných dní a maximálne 100 pracovných dní pričom MAS
postupuje v zmysle podmienok uvedených v príručke pre prijímateľa LEADER.
b) výnimka v rámci Systému riadenia CLLD sa týka kap. 9.4.1 Zmena výzvy, ods. 3:
‐ Dĺžka trvania výziev na predkladanie ŽoNFP je minimálne 30 pracovných dní
a maximálne 100 pracovných dní vrátane predĺženia lehoty výzvy na predkladanie
ŽoNFP.
c) výnimka v rámci Príručky pre prijímateľa LEADER sa týka kap. 8.2.2.2 Výzva
na predkladanie ŽoNFP, ods.2:
‐ Dĺžka trvania výziev na predkladanie ŽoNFP je minimálne 30 pracovných dní
a maximálne 100 pracovných dní. Výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci základnej
alokácie na podopatrenie 6.1 a podopatrenie 6.3 je MAS oprávnená vyhlasovať ihneď
po schválení „Kritérií pre výber projektov stratégie CLLD“ výberovou komisiou
pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS.
S cieľom zrýchliť a zefektívniť implementačný proces a vzhľadom na doterajšie skúsenosti
na strane MAS a PPA pristupuje RO pre PRV k zmenám strednodobého hodnotenia a presunu
finančných prostriedkov v rámci PRV SR 2014 ‐ 2020 nasledovne:
a) Výnimka v rámci Systému riadenia CLLD sa týka kap. 6.4 Pridelenie finančnej alokácie
pre MAS, ods. 9:
‐ Výberová komisia pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS určí
do 30. 06. 2021, ktoré MAS môžu získať dodatočnú výkonnostnú alokáciu.
b) Výnimka v rámci Systému riadenia CLLD sa týka kap. 7.1. Kritériá pre výber projektov
v rámci implementácie stratégie CLLD, ods. 9:
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1.6.

MAS je oprávnená vykonať zmenu hodnotiacich kritérií pre výber projektov
(bodovacie kritériá) a kritérií nad rámec, ktoré si stanovila najskôr po jednom
roku odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP
pre podopatrenie 19.4, avšak maximálne trikrát počas roka. MAS predkladá
zmenu hodnotiacich kritérií pre výber projektov (bodovacie kritériá) a kritérií
nad rámec vždy k 31.3, 31.7 a 31.10 príslušného roka.
c) Výnimka v rámci Systému riadenia CLLD sa týka kap. 10. Monitorovanie a hodnotenie,
ods. 7:
- MAS vypracuje hodnotenie (ex‐post) stratégie CLLD v zmysle usmernenia
Gestora CLLD. Hodnotenie (ex‐post) stratégie CLLD predkladá MAS pri poslednej
ŽoP v rámci podopatrenia 19.4 (prechodné obdobie), pričom MAS bude
vychádzať z usmernenia Gestora CLLD k tomuto hodnoteniu.
d) Výnimka v rámci Systému riadenia CLLD sa týka kap. 10.1.1 Zmeny vykonávané MAS
počas implementácie stratégie CLLD, ods. 3, písm. f):
- písm. f) tohto odseku sa vypúšťa.
e) Výnimka v rámci Systému riadenia CLLD sa týka kap. 10.1.1 Zmeny vykonávané MAS
počas implementácie stratégie CLLD, ods. 3, písm. i):
‐ Presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR
2014 – 2020, kedy je MAS povinná aktualizovať časť stratégie CLLD (Akčný plán)
podopatrení v rámci ktorých vykonáva presun finančných prostriedkov. MAS
je povinná v rámci žiadosti o významnejšiu zmenu stratégie CLLD predložiť
odôvodnenie presunu finančných prostriedkov, uviesť ako bude zmena riešiť
problémy územia a ako prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov
a monitorovacích ukazovateľov a zároveň ako prílohu predloží Akčný plán
v zmysle predchádzajúcej vety.
Presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR
2014 – 2020 môže MAS vykonať za podmienky, že na podopatrenia v rámci,
ktorých sa má vykonať presun finančných prostriedkov musí byť:
 vyhlásená a uzatvorená (dátum vyhlásenia – dátum uzavretia) minimálne
jedna výzva na predkladanie ŽoNFP počas roka (uvedená podmienka platí
po nadobudnutí platnosti Oznámenia Gestora CLLD o pridelení dodatočnej
výkonnostnej alokácii.
 vyhlásená a uzatvorená (dátum vyhlásenia – dátum uzavretia) minimálne
jedna výzva na predkladanie ŽoNFP od nadobudnutia účinnosti zmluvy
o poskytnutí NFP pre podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady
a oživenie do Oznámenia Gestora CLLD o pridelení dodatočnej
výkonnostnej alokácii. Presun finančných prostriedkov v tomto prípade
môže MAS vykonať len v rámci príslušného opatrenia PRV SR 2014 ‐ 2020,
napr.: presun finančných prostriedkov z podopatrenia 7.2 do podopatrenia
7.5, alebo z podopatrenia 8.4 do podopatrenia 8.5. MAS môže zmeniť iba
výšku finančných prostriedkov v kapitole 5 Akčný plán – časť a) Akčný plán
pre základnú alokáciu MAS (tab.4 – iba pre PRV). Ostatné údaje musia
zostať zachované a bez zmien (u niektorých MAS treba brať do úvahy
rozdelenie podľa žiadateľov v rámci podopatrenia na verejný a neverejný
sektor).
Výnimky v rámci tohto Usmernenia budú následne pri aktualizácii Systému riadenia CLLD
a Príručky pre prijímateľa LEADER zapracované v aktuálnej verzii predmetných dokumentov.
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