PRÍLOHA Č.4
OPATRENIA OSI 3 A OSI 4 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, IMPLEMENTOVANÉ
PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER

Časť A: Opatrenia osi 3
Zvýšiť atraktivitu územia prostredníctvom rozvoja cestovného
ruchu a odbornosti
obyvateľstva, a tým
prispieť k
trvaloudržateľnému rozvoju územia mas Dobšinského kraj do
roku 2015

Strategický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Rozvoj cestovného ruchu

Priorita Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Špecifický cieľ Integrovanej stratégie
rozvoja územia

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2
Zvýšiť kvalitu a rozšíriť služby v oblasti CR

313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu –
časť A

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

OPATRENIE 1.2.4
- rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích
zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a
rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete,
zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu a fyzické osoby , ktorých podiel tržieb/príjmov z
poľnohospodárskej prvovýroby predstavuje menej ako 30 % z
celkových tržieb/príjmov
Dôkladná analýza územia poukazuje v silných stránkach na
existujúci krajinný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a v
slabých stránkach na nedostatočné využívanie jeho potenciálu
a na nedostatok a nízku kvalitu existujúcich služieb vrátane
nedostatku ubytovacích a stravovacích kapacít. Zachovaný
vidiecky charakter života a záujem miestnych ľudí o
investovanie do nevyužívaného domové fondu (na základe
vlastného prieskumu potrieb sú predpokladom pre naplnenie
cieľa tohto opatrenia, ktorým je rozvoj nízko kapacitného
ubytovania a doplnkových služieb.

Podporované činnosti

Definícia konečných prijímateľov –
predkladateľov projektu

Odvôvodnenie

ODHAD POČTU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV - PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

6

Podnikateľské subjekty

0

Obce

0

Združenia

0

Ostatní

VÝŠKA A ROZSAH PODPORY

Názov zdroja financovania

Rozpočet
v EUR

Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov PRV

50 % = 207 510,-

Výška financovania z vlastných zdrojov

50 % = 207 510,VÚC

0,-

Iné verejné zdroje

0,-

Ostatné verejné zdroje
Celkový rozpočet opatrenia

415 020,OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Minimálna výška oprávnených výdavkov
2 600,- EUR / projekt
200 000,- EUR / projekt

Maximálna výška oprávnených výdavkov

investície do dlhodobého hmotného majetku, investície do
dlhodobého nehmotného majetku, vlastná práca (iba mzdy
vrátane odvodov) v zmysle Usmernenia pre administráciu
osi 4 LEADER z PRV SR 2007 -2013
Neoprávnené výdavky totožné s opatreniami osi 3 v zmysle
Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER z PRV
Neoprávnené projekty sú totožné s opatreniami osi 3 v
zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER z PRV

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky
Neoprávnené projekty

KRITÉRIA SPÔSOBILOSTI A SPÔSOB PREUKÁZANIA ICH SPLNENIA

Projekt je realizovaný na území MAS. Predkladateľ projektu preukazuje ekonomickú životaschopnosť pri
ŽoNFP.Predkladateľ projektu nemá záväzky voči štátu. Investícia bude využívaná najmenej 5 rokov po podpise
zmluvy. Použije sa iba jeden zdroj financovania. poslednú ŽoP predloží prijímateľ najneskôr do 3 rokov od
podpisu zmluvy. Preukázať oprávnenie užívať predmet projektu. Predmet projektu musí predkladateľ projektu
užívať najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP. Podporená aktivita musí byť zaregistrovaná po ukončení
projektu do ARVI. Podporené objekty musia byť prístupné verejnosti. projekt musí mať neziskový charakter.
Predkladateľ projektu musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania. Ďalšie kritéria
spôsobilosti v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER z PRV SR 2007 – 2013.

POSTUPY PRE VÝBER ŽONFP ( PROJEKTOV) KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV (KRITÉRIA NA HODNOTENIE ŽONFP (PROJEKTOV)

Výberové kritéria
P.č.
1.
2.

Kritérium
Prispieva projekt k rozvoju územia VSP ( áno/ nie)
Vytvorí projekt nové pracovné miesto (áno / nie)

Bodovacie kritéria
P. č.
1.

Kritérium

Body

Projekt sa realizuje v obci, kde je % nezamestnanosti do 8 %

2

Projekt sa realizuje v obci, kde je % nezamestnanosti nad 8 %

4

Postup pri rovnakom počte bodov

Zvíťazí príjemca ženského pohlavia (1), alebo z mládeže (2)
POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy

Nepovinné prílohy

žiadosť o NFP s prílohami, potvrdenie sociálnej poisťovne,
zdravotných poisťovní, daňového úradu o vyrovnaní záväzkov,
projektová dokumentácia, verejné obstarávanie, kópiu zmluvy
o bankovom účte, potvrdenie vlastníctva oprávňujúci užívať
predmet zmluvy, čestné prehlásenie, že nie je v likvidácii
a v konkurze.
-

PLÁN IMPLEMENTÁCIE

Počet výziev

2 ( 03 / 2011, 03/ 2012)

Min. a max. doba realizácie projektov

12 – 18 mesiacov

MONITORING A HODNOTENIE OPATRENIA

Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ
Úroveň

OPATRENIE
1.2.4
- rekonštrukcia a
modernizácia
nízko
kapacitných
ubytovacích
zariadení
s kapacitou
maximálne 10
lôžok (vrátane
budovania a
rekonštrukcie
prístupových
ciest, pripojenia
na inžinierske
siete, zriadenia
pripojenia na
internet a úprav v
rámci areálu)

(názov a merná
jednotka)

Obsadenosť v
ubytovacích
a stravovacích
zariadení
a zariadení
doplnkových
služieb
Počet
rekonštruovan
ých,
modernizovan
ých
nízkokapacitn
ých
ubytovacích
zariadení
s kapacitou
maximálne 10
lôžok
Návštevnosť
územia

Východiskový
stav
20 %

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
Plus 40%

0

5

300 000

550 000

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu
Po skončení projektu
projektové záznamy
konečných užívateľov,
minimálne však 1x ročne

Po skončení projektu
projektové záznamy
konečných užívateľov,
minimálne však 2x ročne

Na konci roku 2013 a 2015
tiež na konci letnej, zimnej
sezóny, poskytovatelia
služieb, obecné úrady
(poplatky)

