Oznámenie o pridelení predbežnej dodatočnej alokácie

Vec:

Oznámenie o pridelení predbežnej dodatočnej alokácie v zmysle ods. 11,
kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj)
pre programové obdobie 2014 – 2022

Určené pre:

Miestne akčné skupiny, ktorým bola schválená žiadosť o schválenie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu
miestnej akčnej skupiny (výzva č. 21/PRV/2017)

Na vedomie:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Príloha:

Príloha č. 1 Pridelená predbežná dodatočná alokácia

Dátum účinnosti:

Dňom zverejnenia na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Schválil:

Mgr. Katarína Mihaľová
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Dňa:

30. 03. 2022

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ÚVOD
Oznámenie o pridelení predbežnej dodatočnej alokácie (ďalej len „Oznámenie“) v zmysle
ods. 11, kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové
obdobie 2014 – 2022 (ďalej len „Systém riadenia CLLD“) vydáva riadiaci orgán pre Program
rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „RO pre PRV“) ako gestor CLLD na základe rozhodnutia
o pridelení dodatočnej alokácie Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber
MAS (ďalej len „Výberová komisia“).
Pridelená dodatočná alokácia:
a) dodatočná alokácia na základe splnenia míľnika A za splnenia podmienky v zmysle
ods. 6. kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD,
b) dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2022 v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách1 v zmysle ods. 6. kapitoly 6.4
Systému riadenia CLLD.
Výberová komisia stanovila výšku dodatočnej alokácie na základe splnenia míľnika A podľa
vzorca v zmysle ods. 9, písm. a) kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD.
Výberová komisia stanovila výšku dodatočnej alokácie na základe predĺženia obdobia Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách podľa vzorca
v zmysle ods. 9, písm. b) kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD.
Výška dodatočnej alokácie na základe splnenia míľnika A sa stanovila na základe disponibilných
finančných prostriedkov v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 vo výške 14 643 074,36 €.
Uvedená suma finančných prostriedkov v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 zahŕňa
disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 19.2 Podpora implementácie operácií
v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a podopatrenie 19.4 Podpora
na prevádzkové náklady a oživenie - chod MAS a animácie.
Výška dodatočnej alokácie na základe predĺženia obdobia Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2022 v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách sa stanovila na základe
disponibilných finančných prostriedkov vo výške 40 694 890,16 €.
Výberová komisia stanovila v rámci vzorca pre výpočet dodatočnej alokácie fixnú sumu
a koeficienty C, D, E a F nasledovne:

Váha parametra
Alokácia na základe splnenia míľnika A

Váha parametra
Alokácia na základe predĺženia obdobia PRV
SR 2014 – 2022 v zmysle nariadenia
o prechodných pravidlách

FIX - fixná suma

0€

50 000 €

C - počet obyvateľov

57%

57%

D – rozloha

36%

36%

E - miera nezamestnanosti

4%

4%

F - počet obcí MAS

3%

3%

Koeficient

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce
sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a európskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022
a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, č.1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022
a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 v platnom znení.

2. PROCESNÉ ÚKONY
2.1 V zmysle ods. 11, kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD v prípade, ak MAS neprejaví záujem
o finančnú alokáciu uvedenú v Prílohe č. 1 tohto Oznámenia, je povinná uvedenú skutočnosť
oznámiť Gestorovi CLLD prostredníctvom „Vyjadrenia nezáujmu MAS o dodatočnú alokáciu“
na e-mailovú adresu: leader@land.gov.sk do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto Oznámenia
na webovom sídle PPA.
2.2 „Vyjadrením nezáujmu MAS o dodatočnú alokáciu“ uvedenú v Prílohe č. 1 tohto Oznámenia
podpísanú štatutárnym orgánom MAS si MAS neuplatňuje (vzdáva sa) nárok na finančné
prostriedky, ktoré jej boli pridelené v rámci predbežnej dodatočnej alokácie na základe splnenia
míľnika A a/alebo dodatočnej alokácie na základe predĺženia obdobia Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2022 v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách. Neuplatnenie nároku uvedených
finančných prostriedkov nemožno vziať späť po tom, čo bude „Vyjadrenie nezáujmu MAS
o dodatočnú alokáciu“ doručené Gestorovi CLLD.
2.3 V prípade, ak MAS vyjadrí nezáujem o predbežnú dodatočnú alokáciu v zmysle Prílohy č. 1 tohto
Oznámenia, Výberová komisia prerozdelí pridelené finančné prostriedky medzi MAS, ktoré
prejavili záujem o dodatočnú alokáciu. Výberová komisia MAS postupuje pri prerozdelení
finančných prostriedkov MAS, ktoré vyjadrili nezáujem o dodatočnú alokáciu v zmysle ods. 9
kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD.
2.4 V prípade, ak Gestor CLLD do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto Oznámenia na webovom
sídle PPA neobdrží prostredníctvom e-mailovej adresy: leader@land.gov.sk od žiadnej MAS, ktorá
je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Oznámenia „Vyjadrenie nezáujmu MAS o dodatočnú alokáciu“,
zverejní na webovom sídle PPA „Oznámenie o pridelení dodatočnej alokácie“, ktoré bude
pre MAS záväzné.

