
PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRÁ
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1

Císto: 192BB210015

VBratislavedňa: 15 -11- 2017
Právoplatnosť rozhodnutia:

ROZHODNUTIE
O SCHVÁLENÍ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A O UDELENÍ

ŠTATÚTU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 307 94 323 (d'alej len
"platobná agentúra") podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o príspevku z EŠIF") v konaní o žiadosti o schválenie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou a o udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (d'alej len "žiadosť")

Idenťtfikácia žiadateľa

(ďalej len "žiadater;

Eu-ópske štrukturálne a investicné
fondy

(ďalej ien "EŠlr")
Kód žiadostí o schválenie stratégie

miesíneho rozvoja veder'ého komunitou
a o udelenie štatútu miestnej akénej

skupiny
(ďalej len "žiadosť")

Kódvýzvy

Opaírenie/podopatrenie

Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
Nová 392, 976 69 Pohorelá
ICO:45022089

Jana Tkáčiková - štatutárny zástupca

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
(EPFRV)

Európskyfond regionálneho rozvoja (EFRR)

192BB210015

21/PRV/2017

Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci
iniciatívy LEADER
Podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií
v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou

rozhodla tak, že v súlade s § 13 ods. 2 zákona o príspevku z ESIF žiadateľovi
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l. s ch v a f u j e síratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitoi.

2. j de i'uj e štaíót miesínej akcnej skupiny

stanovuje záidadnú maximálnu finaRčnú alokáciu z Európskych štrukturálnych
a investiéných fondov a Státneho rozpočtu Slovenskej republiky na implementáciu schválsnej
stratégie miestneho rozvoja vedeného komur'itou v celkovej maxsmálnej sume 1 174 927,80
EUR, stovom: jeden milión síosedemdesiatštyritisťcdeväťstodvadsaťsedem EUR a osemdesiat
eurocentov, z toho

a) na implemeníáciu opatrení (EPFRV a SR SR) v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020 sunu 577 203,65 EUR, slovom päťstosedemdesiatsedemtisícdvestotri EUR
a šesťdesiatpäť eurocentov

b) na imptementáciu opatrení (EFRR a ŠR SR) v rámci Integrovaného regionálneho operacného
programu sumu 597 724,15 EUR, slovom päťstodeväťdesiatsedemtisťcsedemstocivadsatstyri
EUR a pätnásť eurocentov

stanovuje maximálnu dodatočnú výkonnostnú alokáciu z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na implementádu schvátenej
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, maximálne do sumy 4 000 000 EUR
(1,9 násobku základnej maximálnej finančnej atokácie), resp. maximálne do sumy 1057 435,02
EUR

Odôvodnenie: Platobná agentúra v rámci konania o žiadosti overila splnenie podmienokstanovených
pre schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a pre udelenie štatútu miestnej
akčnej skupiny a dospela k záveru, že žiadosť splnila podmienky tak, ako boli stanovené vo výzve,
pričom bola zohľadnená hodnotiaca správa podľa § 18 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF.
Na základe uvedených skutočností žiadateľovi schválila stratégiu miestneho rozvoja vedeného
komunitou, udelila štatút miestnej akčnej skupiny astanovila základnú finančnú aiokáciu
na implementáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (z EŠIF a ŠR SR) a zároveň
stanovila dodatočnú výkonnostnú alokáciu (z ESIF a ŠR SR). Na dodatočnú výkonnostnú alokáciu
vznikne právny nárok až na základe splnenia podmienok na priznanie dodatočnej výkonnostnej
alokácie podľa ustanovení Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové
obdobie 2014 - 2020 (d'alej len "Systém riadenia CLLD").
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou je multifondová, t.j. financovaná z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len "PRV SR 2014 - 2020") a Integrovaného regionálneho
operačného programu (d'alej len JROP") ajej implementácia sa riadi Systémom riadenia CLLD, pokiaľ
nieje uvedenéinak.
Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ na základe výzvy, ktorú vyhlási
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo platobná agentúra vsúlade s kapitolou
6.3 Systému riadenia CLLD, oprávnený podaťžiadosťo nenávratnýfinančný príspevokv rámci:

a) PRV SR 2014 - 2020, podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, alebo
b) IROP, špecifický cieľč. 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania

a inovácií-financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégiíCLLD

(ďalej aj "prevádzkové náklady miestnej akčnej skupiny a oživenie").
Toto rozhodnutie nezakladá právny nárok žiadateľa na poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.
Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prevádzkové náklady
miestnej akčnej skupiny a oživenie bude miestna akčná skupina povinná implementovať schválenú
stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou v plnom rozsahu. Práva a povinnosti zmluvných
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strán pri implementácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou stanoví zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prevádzkové náklady miestnej akčnej skupiny
a oživenie.

Vsúlade sčl. 33, ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom
a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, riadiaci orgán pre IROP,
riadiaci orgán pre PRV SR 2014 - 2020 a platobná agentúra vykonávajú riadenie, monitorovanie,
hodnotenie a kontrolu implementácie vo vzťahu k stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou
rešpektujúc osobitosti, ktoré sa týkajú poskytnutia príspevkov vrámci jednotlivých programov
vzmysle ustanovení:

príslušných nariadení EU špecifických prejednotlivéfondy,
zákona o príspevku z ESIF,

Systému riadenia CLLD,

Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie
2014-2020,

Systému fínančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020,
Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové
obdobie 2014-2020,

Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,
Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Poučenie oopravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie vsúlade
s § 22 zákona o príspevku z ESIF. Ziadateľ môže podať odvolanie písomne na adresu platobnej
agentúry uvedenú vtomto rozhodnutí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Vodvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5 písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF)
musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka a dôvody
podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby podávajúcej
odvolanie.

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimj
v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF

Toto rozhodnutieje preskúmateľné súdom.

Ing. LucicLSzLamenl^vá

riaditeľka^<t|jy^,|jPíy^ŕ@^ých podpôr

konania

Doručuje sa (do vlastných rúk):
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
Nová 392, 976 69 Pohorelá
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