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Miestna akčná skupina Vršatec 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

Z 
PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE 

INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMI 
 

 
“POD VRŠATCEM - OD LENIVOSTI CHRAŇ SE  PILNOSTÍ“ HUGOLÍN MARTIN GAVLOVIČ 

 

Výzva č. 11/PRV/MAS/47 

 
Miestna akčná skupina Vršatec  (ďalej len „MAS Vršatec“), občianske zdruţenie zaloţené podľa zákona 

83/1990 Zb., ktorá zabezpečuje implementáciu vyššie uvedenej Integrovanej stratégie rozvoja územia 

finančne podporenú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a národných podpôr, 

smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vyhlasuje na základe rozhodnutia Výboru 

MAS Vršatec  

Výzvu na predkladanie Ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŢoNFP”), Os 3. implementovaných prostredníctvom Integrovanej 

stratégie rozvoja územia, a to: 

V rámci priority:  

Vyuţitie vnútorných zdrojov a potenciálu územia 

Špecifického cieľa: 

                   Rozvíjať a realizovať produkty vidieckeho CR a rekreácie 

 

OPATRENIE Č. 3.2 
313 Podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu - A 

 
Podporené činnosti:  

Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005) 

 rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 

10 lôţok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane 

zriadenia pripojenia na internet; 

 prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyuţitých objektov na 

nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôţok – stavebné investície, 

investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest 

v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných 

rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení; 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén 

a pod.). 

Súčasťou stavebných investícii môţu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inţinierske siete 

a úpravy v rámci areálu. 

 
 
 
Táto výzva je v platnosti od 02.11.2011 do 02.03.2012 do 16.00 hod., kedy bude výzva uzavretá. 
Prijímanie žiadostí od konečných užívateľov sa bude konať od 15.01.2012 do 02.03.2012 do 16.00 
hod. 
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Ing. Juraj Ondračka 
0918 500 836 
starosta@hornasuca.sk 
ondracka@gmail.com 

 

 
Kód opatrenia 

313 podpora činností v oblasti cestovného ruchu - A 

 

Druh podpory 

Druh podpory:   nenávratný finančný príspevok 

Spôsob financovania:  podielové financovanie /refundácia/ 

Typ investície:    zisková  

Spolufinancovania:                     50% 

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 
Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia 
MAS Vršatec sa budú prijímať v kancelárii MAS Vršatec – Obecný úrad Horná Súča 233, horná Súča 
913 33. 
 
Kontaktná osoba: 
Petra Šupáková 
0902 300 776 
petra.supakova@gmail.com 
masvrsatec.oz@gmail.com 
 
ŽoNFP a tabuľkovú časť projektu predkladá žiadateľ 2x v tlačenej verzii a 2 x v elektronickej 
verzii. V elektronickej verzii na CD predkladá žiadateľ vyplnený formulár žiadosti a formulár 
tabuliek – prílohy 1 – 3, CD nosič sa taktiež predkladá 2x. 
 
1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu:  

Konečný prijímateľ (oprávnený ţiadateľ) pre časť A
1
 

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečných prijímateľov – 

predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných trţieb/príjmov 

z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových trţbách/príjmoch musí byť niţší ako  

30 %. 

Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje podiel trţieb/príjmov z poľnohospodárskej 

prvovýroby niţší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôţok, môţe o podporu poţiadať z OP 

KaHR, ktorý je v gescii MH SR. 

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu  budú definovaní vo Výzve na implementáciu stratégie, 

ktorú zverejní príslušná MAS  a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS  spolu 

s  konečnými prijímateľmi (oprávnenými ţiadateľmi) finančnej pomoci v rámci tohto opatrenia. 

 
2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:  

od 2 600 – 100 000 EUR /maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú ţiadateľ dostal počas 

troch predchádzajúcich rozpočtových zdrojov, aj mimo PRV, nesmie presiahnuť 200 000 Eur a to bez 

ohľadu na to, v akej forme sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov 

Spoločenstva./ 

 

 
 

3. Celkový rozpočet alokovaný pre príslušné opatrenie  

V rámci opatrenia Podpora činností v oblasti vidieckeho CR - A je alokovaných 300 000 EUR. 

 

                                                        
1

Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným miestom podnikania na území Slovenskej 

republiky. 

mailto:starosta@hornasuca.sk
mailto:ondracka@gmail.com
mailto:petra.supakova@gmail.com
mailto:masvrsatec.oz@gmail.com
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4. Oprávnené a neoprávnené výdavky:  

Oprávnené výdavky pre časť A (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov 

pre časť A) 

1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 

2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 

3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   

 

Neoprávnené výdavky: 

1. výdavky vynaloţené pred udelením Štatútu  MAS (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly 

pred udelením Štatútu MAS), evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred 

udelením Štatútu MAS); 

2. nákup pouţitého majetku;  

3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov; 

4. nákup nehnuteľností; 

5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné priráţky a kurzové straty; 

6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 

1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 

7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údrţbu); 

8. vlastná práca vyjadrená peňaţnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a pouţitého na 

oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou; 

9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 

10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 

11. nájomné poplatky; 

12. výdavky vynaloţené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 

13. poradenské a konzultačné sluţby; 

14. projektová dokumentácia;  

15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu   chatiek; 

16. výdavky na kúpu a zapoţičiavanie športových, rekreačných a relaxačných potrieb. 

 

5. Neoprávnené projekty: 

projekty zamerané na sociálne sluţby a bytovú výstavbu; 

projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným ubytovaním. 

 

6. Časová oprávnenosť realizácie projektu:  

Minimálna doba 6 mesiacov a maximálna doba 18 mesiacov 

 

7. Kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 v súlade s Usmernením, kapitolou 5 a s jeho  

Prílohou č.6 

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov 

v rámci implementácie stratégie je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, 

stanovených pre toto opatrenie: 

1. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre 

príslušné opatrenia osi 3.  

2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 

1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 

Leader, časti B. písm. c), d), h), i), k). 

3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný:  

 spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 

opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 

Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4; 



4 
 

 

 spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3 uvedené 

v  Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi3, ktoré sú 

implementované prostredníctvom osi 4; 

 spĺňať kritéria spôsobilosti uvedené v Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 

Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia; 

 spĺňať kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rámci 

implementácie stratégie; 

 dodrţiavať postupy štátnej pomoci na príslušné opatrenia osi 3 definované 

v Usmernení. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV podľa článku 52 

nariadenia Rady (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o zaloţení ES (štátna pomoc pre 

malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 

87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis. Štátna pomoc poskytnutá v rámci opatrení PRV 

podľa článku 52 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 sa poskytne v súlade s nariadením 

Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so 

spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 Zmluvy o zaloţení ES (štátna pomoc pre malé 

a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 

a 88 zmluvy na pomoc de minimis.  

 dodrţiavať oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených 

výdavkov na 1 projekt stanovených pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila 

MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 1.Všeobecné podmienky poskytnutia 

nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader; 

 dodrţiavať typy podporených aktivít, druh podpory, neoprávnené projekty a ostatné 

podmienky definované pre príslušné opatrenia osi 3 uvedené v  Usmernení, Prílohe č.6 

Charakteristika priorít a opatrení osi3 , ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4. 

4. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS. 

5. Podpora z PRV môţe byť pouţitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia 

pôsobnosti MAS. 

6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej 

vybavenosti a sluţieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom 

rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 

20 000 (obec môţe byť súčasťou MAS, ale nemôţe byť konečným prijímateľom – predkladateľom 

projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môţe predkladať ŢoNFP 

(projekt) v rámci Výzvy na implementáciu stratégie.  

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý ţiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 

Vzdelávanie a informovanie - všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, 

uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmernení, Prílohe č.6 

Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, musia byť 

akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané 

na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného ţiadateľa). V prípade pobočiek je 

platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŢoNFP, ktorú konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS. 

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, 

sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŢoNFP formou čestného 

vyhlásenia. 

9. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú 

aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloţenia poslednej ŢoP. 

Oprávnenosť projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 (ďalej len „PRV“), je 

podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie, 

kritérií spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (ďalej len 
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„Usmernenie“), kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a kritérií 

spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS. 

1. Podpora z PRV môţe byť pouţitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia 

pôsobnosti MAS. 

2. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový 

kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte) a následne pri ŢoP 

formou čestného vyhlásenia.   

3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné 

konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri 

ŢoNFP (projekte) a následne pri ŢoP formou čestného vyhlásenia.  

4. Investícia sa musí vyuţívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou 

zmenou, ktorá: 

a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene 

zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt, 

b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva poloţky infraštruktúry, alebo 

ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti. 

5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, ţe pre kaţdý vybraný projekt sa pouţije 

iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného 

vyhlásenia pri ŢoNFP (projekte). 

6. Projekt môţe byť predmetom záloţného práva za podmienok stanovených v Usmernení, kapitole 13 

Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.  

7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predloţiť poslednú ŢoP najneskôr do 3 rokov od 

podpísania zmluvy. 

8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah 

oprávňujúci uţívať predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predloţení projektu 

s výnimkou špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení). 

Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte). V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri 

podaní prvej ŢoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).  

9. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích sluţieb, zrekonštruované, zmodernizované 

ubytovacie zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov a ďalších nevyuţitých objektov 

môţu mať kapacitu maximálne 10 základných lôţok v piatich izbách (kaţdá so sociálnym zariadením – 

WC a sprcha, resp. vaňa a maximálne dvomi základnými lôţkami) a minimálne spoločnú kuchynku. 

V prípade budovania stravovacích priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb 

a musia byť prístupné len ubytovaným osobám.  

10. Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto opatrenia 

musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné ubytovaným osobám.   

11. Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúţiť verejnosti 

a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia 

ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.  

12. V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení konečný prijímateľ 

– predkladateľ projektu musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce 

účtovné obdobie. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu  zároveň preukáţe, ţe v predchádzajúcom 

účtovnom období vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích sluţieb. 

Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte). 

13. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie 

(ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 15.Výklad 

pojmov). Preukazuje pri podaní ŢoNFP (projektu).  

14. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu podpory povinný zaregistrovať 

podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja 

vidieka do 3 mesiacov od predloţenia poslednej ŢoP, resp. po jej zriadení. 
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15. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z územia tzv.„zmiešanej MAS“ musí predkladať projekt 

podľa miesta realizácie samostatne pre oblasti cieľa Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti 

z dôvodu rozdielneho financovania.  

 
8. Kritériá hodnotenia projektov MAS Vršatec – bodovacie kritériá: 

 

Bodovacie kritéria 

P. 
č. 

Kritérium Body 

1. 

Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie, 

stravovacie a relaxačné sluţby je aj poskytovanie doplnkových 

sluţieb v oblasti cestovného ruchu. 

20 bodov 

2. 
Projekt je inovatívny pre územie MAS 20 bodov 

 

3. Projekt zachováva tradičný ráz osídlenia 20 bodov 

4. 
Z projektu majú preukázateľný a priamy prospech ţeny a/alebo 

mladí ľudia do 35 rokov. 

10 bodov 

5. Projekt podporuje miestnu/tradičnú produkciu.  20 bodov 

6. 
Projektom vznikne významné – merateľné zlepšenie kvality 

ţivotného prostredia. 
10 bodov 

7. 
Ţiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ schválená v opatrení 

5.3.3.1 ţiadna ŢoNFP 
20 bodov 

8. 

Project je realizovaný v obci s nezamestnanosťou 

 
 

- nad 15% 
20 bodov 

- nad 10% 
15 bodov 

- nad 5% 
10 bodov 

9. 

Projekt podporí vytvorenie pracovných miest 

 
 

viac ako 3 pracovných miest 
 

20 bodov 

viac ako 2  pracovných miest 15 bodov 

viac ako 1 pracovných miest  10 bodov 

10. 

Projekt je realizovaný v obci s hustotou 

 
 

do 50 ob/km2 20 bodov 

od 51 do 100 ob/km2 

 
15 bodov 

Spolu maximálne 

 

180 bodov 

 

 

Pri rovnakom počet bodov v prípade rovnakých projektov podaných v rámci toho istého opatrenia 

a oprávnenej činnosti, rozhoduje: 
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Čas podania projektu 
 

9. ŽoNFP (projekt) pre toto opatrenie osi 3 je v prílohe Výzvy a je plne v súlade s Príručkou pre 

ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR a jej Dodatkami platnými 

k poslednému dňu tejto časovo ohraničenej Výzvy na implementáciu stratégie.  

 

10. Povinné prílohy ŽoNFP : 

Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.3 

Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 (formulár ţiadosti aj v elektronickej 

podobe) 2x 

 

Povinné prílohy k ŢoNFP z PRV SR – 2007 – 2013. 

 

11. Nepovinné prílohy ŽoNFP stanovené MAS Vršatec: 

Propagačné materiály, web stránka, zmluvy s cestovnými kanceláriami sú výhodou 

 

12.Monitorovacie indikátory pre opatrenie Vzdelávanie a informovanie stanovené MAS Vršatec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň 
Ukazovateľ 

(názov a merná jednotka) 

Východis
kový 
stav 

Cieľová 
hodnota 

ukazovateľ
a 

do r. 2013 

Spôsob overovania 
a získavania údajov, 

frekvencia zberu 

Opatrenie: 
PRV SR 331 
Vzdelávanie 
a informovanie 
 

Počet rekonštruovaných, 

modernizovaných  

nízkokapacitných ubytovacích 

zariadení 

0 3 Po skončení 
projektu 
projektové 
záznamy 
konečných 
uţívateľov, 1x 
ročne 

 Počet prestavaných rodinných 

domov/iných objektov na 

nízkokapacitné ubytovacie 

zariadenia 

0 5  

 Počet vystavaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných kampingových 

zariadení, prístupových ciest 

k nim, parkovacích plôch, 

osvetlení, sociálnych zariadení   

0 2  

 Počet vystavaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných doplnkových 

relaxačných zariadení 

0 10  
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13. Ďalšie podmienky poskytnutia podpory 

MAS Vršatec rozhodnutím Výboru MAS je do uzavretia Výzvy oprávnené Výzvu meniť alebo ju zrušiť. 

Zmenu alebo zrušenie Výzvy MAS Vršatec  zverejní na svojej  internetovej stránke. Oprávnených 

konečných uţívateľov bude informovať aj písomne a to najneskôr 10 dní pred uzatvorením Výzvy.  

Ţiadosti podané do termínu zrušenia Výzvy budú vrátené ţiadateľovi, ak Výbor MAS nerozhodne inak. 

 

V prípade zmeny Výzvy MAS Vršatec môţe upraviť dátum uzavretia Výzvy alebo oznámi skutočnosť, 

na základe ktorej sa Výzva uzavrie. Ţiadosti podané do termínu zmeny Výzvy je ţiadateľ oprávnený 

doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia Výzvy (nový dátum uzavretia Výzvy); 

 

MAS Vršatec prijíma len kompletné ŢoNFP, ktoré obsahujú všetky poţadované prílohy v zmysle časti 

15. tejto výzvy. Povinné náleţitosti ŢoNFP sú opísané v Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“), 

v kapitole 3. Príjem a administrácia ŢoNFP, bode 3.1.2 Prijímanie ŢoNFP a tieţ v Záväznej osnove 

Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Vršatec, kapitole 5.3 Príjem ŢoNFP (projektov) 

 

Ţiadateľ je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné 

ustanovenia Príručky a Dodatku č. 2 k Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, a tieţ Záväznej osnovy Integrovane stratégie 

rozvoja územia MAS Vršatec 

 

Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 

SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

 

Ţiadosti 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 MAS Vršatec.  Odpovede poskytnuté ţiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli 

spracované do písomnej podoby, nemoţno povaţovať za záväzné a ţiadateľ sa na ne nemôţe 

odvolávať. 

 

14. Prílohy k Výzve č. 11/PRV/MAS/47 

- Formulár Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 

- Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9., platná od 06.06.2011, vrátane príloh 

- Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Vršatec 

- Príručka pre ţiadateľa o poskytnutie NFP 

 

 

 

 

Predseda MAS Vršatec 

Juraj Ondračka, Ing. 

 

02.11.2011 V Hornej Súči 

 

 


