Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Európska únia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
Číslo výzvy: 2009/PRV/10
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. 2 /2009 Výzvu na
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP”) Os 3.
OPATRENIE 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
v termíne od 2. 1. 2009 do 30. 6. 2009
predkladanie ŽoNFP od 2. 2. 2009
PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
• Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí
zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného
programu. Obce nezaradené do pólov rastu, ktoré budú podporované v rámci
Regionálneho operačného programu sú uvedené v Dodatku č. 2 k Príručke pre žiadateľa
o poskytnutie nenávratmého finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013.
Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi
EÚ, napr.:

•
•
•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie (vrátane
ČOV – zákon 442/2002 Z. z., § 2, ods. b);
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia
(upozornenie: finančné prostriedky na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia je
možné získať i v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast), verejných priestranstiev a parkov.

Typ podporených aktivít

•
•

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej infraštruktúry (dopravná
infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra);
zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky).
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Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)

•
•
•
•
•
•

investície do dlhodobého hmotného majetku;
investície do dlhodobého nehmotného majetku;
výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania;
vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov);
výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt.

Oprávnené výdavky podmienené schválením zmien Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013 v EK
• výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu
• výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich vynaloženie v rámci poslednej ŽOP.
Oprávnenosť miesta realizácie projektu
• oprávneným miestom realizácie projektu je:
o miesto mimo pôsobnosti miestnej akčnej skupiny podporovanej v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorá má predmetnú aktivitu (činnosť) zahrnutú
v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS
o miesto pôsobnosti miestnej akčnej skupiny podporovanej v rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, ktorá nemá predmetnú aktivitu (činnosť) zahrnutú
v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS
Demarkačné línie a kritéria s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ

•

•

neprekrývanie podpory z fondov EPFRV a EFRR je zabezpečené rozdelením podpory
obciam podľa zaradenia, resp. nezaradenia do pólov rastu (EPFRV – obce mimo
inovačných a kohéznych pólov rastu, EFRR – obce, ktoré sú inovačnými a kohéznymi
pólmi rastu. Osobitne sa tu rieši i problematika separovaných a segregovaných rómskych
osídlení).
striktným dodržiavaním oprávnených činností stanovených v opatreniach 3.4.1 Základné
služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí je zabezpečené
neprekrývanie podpôr medzi týmito opatreniami

Kritériá spôsobilosti
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV, je podmienená splnením všetkých
nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie.
• Investície sa musia realizovať na území Slovenska.
• Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného výberového kola zverejneného vo Výzve na
predkladanie ŽoNFP jeden projekt pre každé opatrenie, avšak maximálne v sume
stanoveného limitu 1000 EUR na jedného obyvateľa v súčte za obe opatrenia.
• Žiadateľ nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri ŽoP formou
čestného vyhlásenia.
• Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní
akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia
alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
• Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj
financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Príručke,
v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu.
Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od podpísania zmluvy.
Žiadateľ musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho úkonu
(ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP, najneskôr však pred
podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) musí žiadateľ preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet
projektu pri podaní ŽoNFP. V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické
zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže žiadateľ vlastnícky vzťah k pozemkom pri
podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade
nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, žiadateľ
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov,
ktoré sú predmetom projektu
Žiadateľ musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (deklaruje
čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP).
Žiadateľ nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu platnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP.
Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
Žiadateľ, ktorý realizuje projekt v území MAS musí predložiť pri ŽoNFP potvrdenie od
MAS, že aktivita na ktorú predkladá ŽoNFP nie je zahrnutá v opatreniach Integrovanej
stratégie rozvoja územia (ak v čase podania ŽoNFP nebola na predmetnom území
schválená MAS MP SR, žiadateľ nepredkladá takéto potvrdenie. Tieto skutočnosti
žiadateľ deklaruje pri podaní ŽoNFP formou čestného vyhlásenia).
Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné
verejnosti.
Projekt musí mať neziskový charakter.
Žiadateľ musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania na
overenie najneskôr pred podpisom zmluvy. PPA však nebude akceptovať finančnú čiastku
prevyšujúcu výšku žiadaného finančného príspevku uvedenú v ŽoNFP.

Bodovacie kritériá
• vidieckosť – hustota obyvateľstva na km2 v obci a v okrese;
• nezamestnanosť v okrese;
• členstvo v záujmovom združení právnických osôb v zmysle § 20f Občianskeho zákonníka
alebo združenia obcí založených v zmysle §20 písm. b až f zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo občianskeho združenia v zmysle
zákona č. 83/1990;
• kompletnosť a včasnosť predloženia ŽoNP, požadovanej dokumentácie, vrátane verejného
obstarávania;
• rozpočet projektu na 1 obyvateľa (do rozpočtu projektu pre účely bodovania sa nezahŕňa
DPH);
• súlad projektu s PHSR (obce, resp. regiónu alebo mikroregiónu, ktorého je obec členom
a VÚC) schválenej pred vypísaním Výzvy;
• kvalita projektu a súlad s prioritnými indikátormi;
• projekt rieši odstránenie havarijného stavu alebo živelnej pohromy.
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Ďaľšie podmienky poskytnutia podpory
• ŽoNFP sa predkladá osobne. PPA prijíma ŽoNFP na regionálnom pracovisku príslušného
kraja, na území ktorého sa má projekt realizovať. Ak sa bude projekt realizovať vo
viacerých krajoch, ŽoNFP je možné predložiť na regionálne pracovisko ktoréhokoľvek
kraja, v ktorom sa bude projekt realizovať. Kontaktné adresy regionálnych pracovísk sú
zverejnené na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk. ŽoNFP je možné predkladať
len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom pre príslušné
opatrenie.
• ŽoNFP a tabuľkovú časť projektu predkladá žiadateľ 1x v tlačenej verzii a 2 x
v elektronickej verzii. Všetky prílohy k ŽoNFP okrem projektovej dokumentácie
predkladá 1x tlačenej verzii ako súčasť projektu a 2x v elektronickej verzii (skenované
na CD / DVD)
• Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť platobnej agentúre odo dňa vyhlásenia Výzvy do
uzavretia výzvy, ak platobná agentúra na základe súhlasu Riadiaceho orgánu neurčí inú
lehotu na predkladanie žiadostí vo Výzve.
• Platobná agentúra po súhlase Riadiaceho orgánu je do uzavretia Výzvy oprávnená Výzvu
meniť alebo ju zrušiť. Zmenu alebo zrušenie Výzvy platobná agentúra zverejní na svojej
internetovej stránke. Žiadosti podané do termínu zrušenia Výzvy platobná agentúra vráti
žiadateľovi, ak Riadiaci orgán nerozhodne inak.
• V prípade zmeny Výzvy platobná agentúra upraví dátum uzavretia Výzvy alebo
skutočnosť, na základe ktorej sa Výzva uzavrie. Žiadosť podanú do termínu zmeny Výzvy
je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia Výzvy; o tejto
skutočnosti platobná agentúra informuje žiadateľa.
• PPA prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle
Zoznamu povinných príloh. Povinné náležitosti ŽoNFP sú opísané v Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“), v kapitole 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bode
3.1.2 Prijímanie ŽoNFP.
• Žiadateľ je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie,
ako aj ostatné ustanovenia Príručky a Dodatku č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
• Maximálna výška podpory na jedného obyvateľa z verejných zdrojov na opatrenia 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstva a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí je spolu 1000
EUR a maximálna výška oprávnených výdavkov spolu za obe opatrenia je 0,75 mil. EUR.
• Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného
finančného príspevku.
• Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na Oddelení metodiky projektových
podpôr v rámci Sekcie projektových podpôr PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
alebo na regionálnych pracoviskách PPA, v ktorých je možné predkladať ŽoNFP. Všetky
informácie o adresách a telefónych číslach získate na http://www.apa.sk alebo
na tel. č. 02/527 33 800, E–mail: zelmira.milkova@apa.sk. Žiadosti o poskytnutie
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 odvolávať.
Rozpočet
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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 ŽoNFP 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 a Dodatku č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
zverejnenej na internetovej stránke http://www.apa.sk,
Prílohy:
– Formulár žiadosti
– Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
– Dodatku č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

V Bratislave 02.01. 2009

Ing. Roman Serenčéš PhD.
generálny riaditeľ
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