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4. Strategický rámec 

 

Strategický rámec popisuje celkové strategické zameranie stratégie CLLD VSP Horehron, 

logicky vyplýva zo spracovanej SWOT analýzy a analytickej časti stratégie pričom každý cieľ 

je opodstatnený a zdôvodnený SWOT analýzou a ku každému cieľu sú priradené potreby, ktoré 

budú daným cieľom napĺňané. Stratégia reflektuje a nepochybne prispieva k napĺňaniu cieľov 

stratégie Európa 2020 (zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu)  PRV 

SR 2014 – 2020 (posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora, udržateľný 

manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, vyvážený územný 

rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržania pracovných miest) a 

IROP 2014-2020 (zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii). 

 

4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa 

 

VSP Horehron bude úspešné, konkurencieschopné územie, v ktorom budú aplikované 

inovatívne postupy podpory miestneho rozvoja s cieľom zabezpečenia udržateľnosti tohto 

rozvoja na princípoch ochrany a kvalitného manažmentu prírodného a kultúrneho 

dedičstva. 

Samotná vízia územia je založená na pilieroch (5 + 1), ktoré predstavujú základnú bázu pre 

naplnenie vízie územia. 

 

Strategický cieľ: 

 

Zlepšenie kvality života obyvateľov VSP Horehron, podpora diverzifikácie vidieckeho 

hospodárstva a zvýšenie konkurencieschopnosti územia na princípoch využitia prírodného, 

ľudského a kultúrno-historického potenciálu územia. 
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4.2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

 

Strategické priority: 

1. Podpora inovácii v hospodárskej základni a podpora zamestnanosti v regióne  

2. Podpora rozvoja cestovného ruchu  

3. Miestny rozvoj a obnova obcí  

4. Vzdelávanie, miestny aktivizmus a spolupráca  

5. Starostlivosť o krajinu, prírodné a kultúrno-historické dedičstvo  

6. Miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV - miestny rozvoj vedený 

komunitou) 

 

Špecifické ciele: 

1. Podporovať inovácie v hospodárskej základni a podporovať zamestnanosť v regióne 

2. Rozvíjať potenciál cestovného ruchu 

3. Podporiť miestny rozvoj a obnovu obcí na báze zvyšovania kvality života v obciach 

4. Podporiť vzdelávanie, miestny aktivizmus a spoluprácu s cieľom zachovania miestnej 

identity regiónu  

5. Zabezpečiť starostlivosť o krajinu, prírodné a kultúrno-historické dedičstvo  

6. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV - miestny rozvoj 

vedený komunitou) 

 

Strategická priorita 1:  Podpora inovácií v hospodárskej základni a podpora zamestnanosti 

v regióne 

Špecifický cieľ 1: Podporovať inovácie v hospodárskej základni a podporovať zamestnanosť 

v regióne 

 

opatrenie  1.1 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov 

a obhospodarovania lesov, ako aj návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov 

opatrenie  1.2 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo 

vidieckych oblastiach 

opatrenie  1.3 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

opatrenie 1.4 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie 

lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 
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opatrenie  1.5  Zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti s 

osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne 

postihnuté osoby (OP ĽZ 3.1.1) 

 

Strategická priorita 2: Podpora rozvoja cestovného ruchu 

Špecifický cieľ 2: Rozvíjať potenciál cestovného ruchu 

opatrenia: 

 

opatrenie  2.1 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

opatrenie  2.2 Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných 

pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti 

cestovného ruchu/ich uvádzania na trh 

opatrenie 2.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev - podpora marketingových aktivít a podpora miestnych 

produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena 

skúseností (IROP 5.1.1) 

 

Strategická priorita 3: Miestny rozvoj a obnova obcí 

Špecifický cieľ 3: Podporiť miestny rozvoj a obnovu obcí na báze zvyšovania kvality života v 

obciach 

 

opatrenie 3.1 Podpora na návrh a aktualizáciu plánov rozvoja miest a obcí vo vidieckych 

oblastiach a ich základných služieb a plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa lokalít sústavy 

Natura 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou 

opatrenie 3.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti - dopravné prepojenie a dostupnosť 

sídiel (IROP) 

opatrenie 3.3 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti - sociálne služby a komunitné služby 

(IROP) 

opatrenie 3.4 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v 

sektore bývania (OPKŽP) 
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Strategická priorita 4: Vzdelávanie, miestny aktivizmus a spolupráca 

Špecifický cieľ 4: Podporiť vzdelávanie, miestny aktivizmus a spoluprácu s cieľom zachovania 

miestnej identity regiónu  

 

opatrenie 4.1 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

opatrenie 4.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti - infraštruktúra vzdelávania: - 

vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ a 

skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

opatrenie 4.3 Zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie (OP ĽZ 1.4.1) 

 

Strategická priorita 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné a kultúrno-historické dedičstvo 

Špecifický cieľ 5: Zabezpečiť starostlivosť o krajinu, prírodné a kultúrno-historické dedičstvo  

 

opatrenie 5.1  Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít 

s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj 

opatrení v oblasti environmentálnej osvety 

opatrenie 5.2 Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými 

požiarmi    a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 

opatrenie 5.3 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami (OP KŽP) 

opatrenie 5.4 Podpora budovania zelenej infraštruktúry vo VSP (OP KŽP) 

 

Strategická priorita 6: Miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV - miestny rozvoj 

vedený komunitou) 

Špecifický cieľ 6: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV - miestny 

rozvoj vedený komunitou) 

 

opatrenie 6.1 Efektívne zabezpečenie chodu MAS, propagácia a implementácia stratégií CLLD 

opatrenie 6.2 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny 
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4.3 Súhrn strategického rámca 

 Tabuľka č. 17: Súhrnný prehľad strategického rámca  

Vízia 

VSP Horehron bude úspešné, konkurencieschopné územie, v ktorom budú aplikované inovatívne 

postupy podpory miestneho rozvoja s cieľom zabezpečenia udržateľnosti tohto rozvoja na princípoch 

ochrany a kvalitného manažmentu prírodného a kultúrneho dedičstva. 

Strategický cieľ 

Zlepšenie kvality života obyvateľov VSP Horehron, podpora diverzifikácie vidieckeho hospodárstva a zvýšenie 

konkurencieschopnosti územia na princípoch využitia prírodného, ľudského a kultúrno-historického potenciálu 

územia. 

Priorita 1: 

Podpora inovácii v hospodárskej základni a podpora zamestnanosti v regióne  

Špecifický cieľ 1  
Podporovať inovácie v hospodárskej základni a podporovať zamestnanosť v regióne 

Opatrenia PRV: 

opatrenie  1.1 (1.3 PRV) Podpora 

na krátkodobé výmeny v rámci 

riadenia poľnohospodárskych 

podnikov a obhospodarovania 

lesov, ako aj návštevy 

poľnohospodárskych podnikov 

a lesov  

opatrenie  1.2 (6.2 PRV) Pomoc na 

začatie podnikateľskej činnosti pre 

nepoľnohospodárske činnosti vo 

vidieckych oblastiach 

opatrenie  1.3 (6.4 PRV) Podpora 

na investície do vytvárania 

a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 

opatrenie  1.4 (8.6 PRV) Podpora 

investícií do lesníckych technológií 

a spracovania, do mobilizácie 

lesníckych výrobkov a ich 

uvádzania na trh 

Opatrenia IROP: 

 

Iné opatrenia: 

opatrenie 1.7 Zvýšenie 

zamestnanosti, zamestnateľnosti 

a zníženie nezamestnanosti s 

osobitným dôrazom na dlhodobo 

nezamestnaných, nízko 

kvalifikovaných, starších a 

zdravotne postihnuté osoby (OP 

ĽZ 3.1.1) 

Priorita 2: 

Podpora rozvoja cestovného ruchu 

Špecifický cieľ 2 
Rozvíjať potenciál cestovného ruchu 

Opatrenia PRV: 

opatrenie  2.1 (7.5 PRV) Podpora 

na investície do rekreačnej 

infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov na 

verejné využitie 

 

 

opatrenie  2.2 (16.3 PRV) 

Spolupráca medzi malými 

hospodárskymi subjektmi pri 

Opatrenia IROP: 

Opatrenie 2.3  Zakladanie nových 

a podpora existujúcich mikro a 

malých podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, družstiev 

- podpora marketingových aktivít a 

podpora miestnych produkčno-

spotrebiteľských reťazcov, 

sieťovanie na úrovni miestnej 

ekonomiky a výmena skúseností 

Iné opatrenia: 

- 

- 
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organizácii spoločných pracovných 

procesov a spoločnom využívaní 

zariadení a zdrojov a pri rozvoji 

služieb v oblasti cestovného 

ruchu/ich uvádzania na trh 

Priorita 3: 

Miestny rozvoj a obnova obcí 

Špecifický cieľ 3 

Podporiť miestny rozvoj a obnovu obcí na báze zvyšovania kvality života v obciach 

Opatrenia PRV: 

opatrenie 3.1 (7.1 PRV) Podpora 

na návrh a aktualizáciu plánov 

rozvoja miest a obcí vo vidieckych 

oblastiach a ich základných služieb 

a plánov ochrany a riadenia 

týkajúcich sa lokalít sústavy 

Natura 2000 a iných oblastí 

s vysokou prírodnou hodnotou 

Opatrenia IROP: 

opatrenie 3.2 Rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti - dopravné 

prepojenie a dostupnosť sídiel 

(IROP) 

opatrenie 3.3 Rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti - sociálne 

služby a komunitné služby (IROP) 

Iné opatrenia: 

opatrenie 3.4 Podpora energetickej 

efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov 

vo verejných infraštruktúrach, 

vrátane verejných budov a v 

sektore bývania (OPKŽP) 

Priorita 4: 

Vzdelávanie, miestny aktivizmus a spolupráca 

Špecifický cieľ 4 

Podporiť vzdelávanie, miestny aktivizmus a spoluprácu s cieľom zachovania miestnej identity regiónu  

Opatrenia PRV: 

opatrenie 4.1 (7.4 PRV) Podpora na 

investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

Opatrenia IROP: 

opatrenie 4.2 Rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti -

infraštruktúra vzdelávania: - 

vybudovanie, modernizácia 

odborných učební, laboratórií, 

jazykových učební ZŠ a 

skvalitnenie a rozšírenie kapacít 

predškolských zariadení 

Iné opatrenia: 

opatrenie 4.3 Zvýšiť kvalitu a 

efektívnosť celožvotného 

vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie (OP ĽZ 1.4.1) 

 

Priorita 5: 

Starostlivosť o krajinu, prírodné a kultúrno-historické dedičstvo 

Špecifický cieľ 5 

Zabezpečiť starostlivosť o krajinu, prírodné a kultúrno-historické dedičstvo  

Opatrenia PRV: 

opatrenie 5.1 (7.6 PRV)  Podpora 

na štúdie/investície, ktoré súvisia s 

udržiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním kultúrneho a 

prírodného dedičstva obcí, 

vidieckych krajinných oblastí a 

lokalít s vysokou prírodnou 

hodnotou vrátane súvisiacich 

sociálno-ekonomických hľadísk, 

ako aj opatrení v oblasti 

environmentálnej osvety 

opatrenie 5.2 (8.3 PRV) Podpora 

na prevenciu a odstraňovanie škôd 

v lesoch spôsobených lesnými 

požiarmi    a prírodnými 

Opatrenia IROP: 

 

Iné opatrenia: 

opatrenie 5.3 Adaptácia na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

so zameraním na ochranu pred 

povodňami (OP KŽP) 

opatrenie 5.5 Podpora budovania 

zelenej infraštruktúry vo VSP (OP 

KŽP) 
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katastrofami a katastrofickými 

udalosťami 

Priorita 6: 

Miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV - miestny rozvoj vedený komunitou) 

Špecifický cieľ 6 

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRKV - miestny rozvoj vedený komunitou) 

Opatrenia PRV: 

opatrenie 6.1 (19.4 PRV )  

Podpora na oživenie (animácie) 

 

opatrenie 6.2  (19.3 PRV) 

Príprava a vykonávanie činností 

spolupráce miestnej akčnej 

skupiny 

Opatrenia IROP: 

opatrenie 6.3  Efektívne 

zabezpečenie chodu MAS, 

propagácia a implementácia 

stratégií CLLD 

Iné opatrenia: 

 

 

 

4.4 Integrované znaky stratégie CLLD 

 

Stratégia VSP Horehron kladie dôraz na integráciu odborov, oblastí a potrieb nášho regiónu, 

ktoré sme pri tvorbe stratégie špecifikovali. Hospodársku, kultúrnu, sociálnu  

a environmentálnu oblasť sme v stratégii koordinovali so snahou zakomponovať ich do  

celistvých – integrovaných projektov (prostredníctvom opatrení pre naplnenie špecifických 

cieľov stratégie). Vízia, ciele a opatrenia stratégie boli definované tak, aby mali šancu spôsobiť 

efektívne zmeny v území VSP Horehron, aby pridávali hodnotu existujúcim hodnotám v území 

a mobilizovali potenciál územia s cieľom naplnenia vízie územia.  

Stratégia vytvára priestor pre budovanie spojenia s ostatnými odvetviami a subjektmi, ktoré 

môžu ovplyvniť situáciu v regióne, umožňuje  budovať vertikálne spojenia v rámci odvetví a 

dodávateľských reťazcov, ako aj horizontálne spojenia medzi odvetviami – hospodárskymi, 

sociálnymi a environmentálnymi, umožňuje spojiť znevýhodnené oblasti s oblasťami 

príležitostí a budovať spojenia medzi miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi úrovňami 

riadenia. V území VSP Horehron ide najmä o subjekty samosprávy a verejnej správy, 

poľnohospodárskej a lesohospodárskej výroby, občianskej participácie, obchodu, vzdelávania, 

sociálnych služieb a starostlivosti o krajinu, jej prírodný a kultúrny potenciál. 

Osobitne významné je to v súvislosti so základnými odvetviami a inštitúciami, ako sú školy 

a univerzity. V území VSP Horehron sa nenachádza žiadne takéto pracovisko, ale tento druh 

konektivity bol zabezpečený účasťou expertov a odborníkov na príprave stratégie (lokálni 

experti, experti TU Zvolen,  experti  Slovenskej agentúry životného prostredia).   

Dôležitým faktorom je zabezpečenie vykonávania miestnych podporných opatrení v 

špecifickom poradí a ich zosúladenie, aby dosahovali rovnaké strategické ciele definovaných 

v stratégii, tak aby bola zaznamenaná vysoká miera integrácie. Naša stratégia vytvára 
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podmienky integrácie a koncentrácie investícií, doplnkovosti jednotlivých projektov, tak aby 

bol dosiahnutý synergický efekt v území VSP Horehron.  

 

Integračné opatrenia stratégie VSP Horehron: 

 nosné opatrenia prioritne ovplyvňujúce integráciu na hospodárskej úrovni: 1.2, 1.3, 1.4, 

2.2, 3.2, 4.1, 5.2 

 nosné opatrenia prioritne ovplyvňujúce integráciu na sociálnej úrovni: 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 5.1, 5.2 

 nosné opatrenia prioritne ovplyvňujúce integráciu na environmentálnej úrovni: 2.1, 3.1, 

5.1, 5.2 

Integrácia na úrovni spolupráce: 

Opatrenia stratégie vytvárajú priestor na spoluprácu medzi odvetviami v území VSP Horehron 

(poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, ochrana zdrojov, rozvoj cestovného ruchu), 

identifikované je aj samotná väzba na autority vo vybraných oblastiach implementácie 

stratégie, kde predpokladáme spoluprácu najmä s vedeckými pracoviskami TU Zvolen, Fakulty 

ekológie  a environmentalistiky na celoregionálnej a lokálnej úrovni. Národná  úroveň 

integrácie poznatkov bude zabezpečovaná prenosom znalosti s celoštátne pôsobiacimi 

organizáciami.  

 

4.5 Inovatívne znaky stratégie CLLD 

 

Stratégia VSP Horehron podporuje inováciu. Najvýznamnejšia miera inovácie sa prejavuje 

najmä v samotnom inovatívnom prístupe v rámci tvorby CLLD stratégie, zapojením komunity 

do jej tvorby, inovatívnymi procesmi podporujúcimi lokálnu politiku, spôsobom riadenia 

projektovej podpory, vlastnou implementačnou štruktúrou, ako aj zavádzaním nových služieb 

a podporou vzniku nových trhov. Snaží sa vytvárať nové produkty, procesy a prepojenia na 

trhy. Inovatívnosť stratégie vnímame v troch úrovniach, ktoré vytvárajú multipilkačný efekt: 

 

1. úroveň spočíva v inovatívnom spôsobe riadenia rozvoja územia VSP Horehron 

(napĺňanie podmienok CLLD prístupu, vlastná regionálna štruktúra, zapojenie nových 

skupín obyvateľstva do riadenia regionálnej politiky -  obyvatelia, podnikatelia, noví 

členovia občianskych združení, a iní),  

2. úroveň spočíva v zavádzaní nových služieb, postupov a technológií, najmä 

informačných a komunikačných. Ide najmä o oblasť propagácie územia VSP Horehron, 

podporu nových služieb a postupov a výmeny skúsenosti medzi podobnými subjektmi 
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a regiónmi (spolupráca, odovzdávanie príkladov dobrej praxe). Významný inovačný 

vplyv budú  mať hlavne zámery samotného  VSP  Horehron, ktoré bude vytvárať nové  

služby zamerané najmä na podporu nových produktov v oblasti  cestovného ruchu, 

nových služieb v oblasti podpory a remeselných činností, či zavedením systému 

regionálneho označovania, prípadne certifikácie, 

3. Spolupráca s pracoviskami riešiacimi inovácie a odborné témy potrebné k zabezpečeniu 

udržateľného rozvoja územia (UMB Banská Bystrica, TU Zvolen, SAŽP Banská 

Bystrica), tak aby sme prostredníctvom podpory projektov, resp. pilotných projektov 

v území mohli kreatívnym a novým spôsobom využiť jestvujúci potenciál územia VSP  

Horehron. Implementácia nových tém potrebných pre riešenie zachovania priaznivého 

stavu územia je nezanedbateľnou časťou inovatívneho prístupu v území a medzi 

prioritné patrí najmä adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a podpora 

budovania zelenej infraštruktúry. 

Všetky tieto inovačné faktory stratégie môžu byť platformou pre hospodárske, environmentálne 

a  sociálne inovácie. VSP Horehron si stanovilo nasledovné odbory a okruhy pre inovácie: 

- nové služby a postupy marketingu a propagácie územia; 

- nové služby a postupy v oblasti podpory hospodárstva a remeselnej výroby (aj 

technologické zameranie); 

- digitalizácia, komunikačné a informačné technológie; 

- adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy; 

- podpora udržateľnej mobility v území VSP; 

- získavanie inovatívnych postupov prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe na 

národnej aj medzinárodnej úrovni; 

- podpora startupov a klastrových riešení. 

 

INOVÁCIE (stratigrafia) / SEKTOR / OPATRENIE STRATÉGIE 

Podnikateľské inovácie súkromný sektor 1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 2.2 

Inovácie produktov súkromný sektor 1.1, 3.2 4.1 

Marketingové inovácie súkromný, verejný sektor 1.1, 2.1, 2.2, 4.1 

Organizačné inovácie súkromný, verejný sektor 2.1, 4.1, 5.1 

Inovácie procesov súkromný, verejný sektor 1.3, 2.1, 3.1, 3.3 

Technologické inovácie súkromný sektor 1.3 1.4, 3.2, 4.2 

Sociálne inovácie súkromný, verejný sektor 1.4, 2.2, 3.1, 3.3, 4.3 
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5 Implementačný rámec 

 

5.1 Popis riadiaceho a implementačného procesu 

 

5.1.1 Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 

 

Ciele VSP Horehron sú definované v stanovách VSP Horehron, ktoré rešpektujú všetky 

aktualizácie systému riadenia CLLD. VSP Horehron koordinuje hlavne oblasti regionálneho a 

územného rozvoja reštrukturalizácie výroby, rozvoja malého a stredného podnikania, rozvoja 

turistiky, služieb, školstva a kultúry, dopravy a technickej infraštruktúry, ochrany prírody, 

životného prostredia a prírodných zdrojov. 

Úlohy VSP Horehron v prípade pridelenia štatútu MAS budú 

a) vykonávanie stratégie CLLD,  

b) budovanie kapacít miestnych aktérov;  

c) vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania, 

d) príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov, 

e) prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu, 

f) výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu 

zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením, 

g) monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a 

vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou, 

h) administratívna činnosť, aktualizácia stratégie CLLD,  

i) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 

j) sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku; 

k) spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre 

rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, 

kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD. 

 

Štruktúra orgánov VSP Horehron: 

- Valné zhromaždenie (najvyšší orgán) 

- Rada VSP (výkonný orgán) 

- Výberová komisia  
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- Monitorovací výbor  

- Predseda VSP (štatutárny orgán) 

- Revízna komisia (kontrolný orgán) 

 

Valné zhromaždenie 

a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom VSP Horehron a je tvorený všetkými členmi 

združenia, Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva predseda VSP Horehron, najmenej 

1x ročne a to písomnou pozvánkou s programom všetkým členom VSP Horehron, najmenej 

3 dni vopred. 

b) Valné zhromaždenie vykonáva aj nasledovné činnosti:  

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; 

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

- volí a odvoláva predsedu VSP, členov Rady VSP a kontrolný orgán; 

- menuje manažéra VSP; 

- schvaľuje prijatie nových členov; 

- schvaľuje CLLD stratégiu a jej aktualizáciu; 

- rozhoduje o zániku VSP Horehron zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením, 

- a v súlade s implementáciou CLLD stratégie vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému 

riadenia CLLD v platnom znení.  

c) Pre potreby plnenia úloh spojených s CLLD/LEADER a implementáciou stratégie CLLD 

platí, že valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je na zasadnutí zúčastnený 

nadpolovičný počet členskej základne VSP Horehron, tzn. že je prítomných viac ako 50% 

všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). Pre potreby ostatných 

úloh je možné využiť bod e) daného článku. 

d) V prípade, že Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, Rada VSP posunie začiatok 

Valného zhromaždenia o 60 minút. Ak aj po posunutí začiatku Valného zhromaždenia nie 

je uznášania schopné, Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou.  

e) Pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia je v zmysle príslušnosti k záujmovej 

skupine pridelený nasledovný počet hlasov:  

1.) záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“) – 1 hlas / člen  

2.) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“) – 1 hlas / člen 

3.) záujmové skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“) – 1 hlas /člen 

f) Na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina 

viac ako 49 % hlasovacích práv. 

g) Na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia sú potrebné 2/3 hlasov zo všetkých 

zúčastnených členov, s výnimkou uvedenou v bode d). 

h) Zo zasadnutia Valného zhromaždenia je vypracovaný zápis. 

 

Rada VSP 

 

a) Rada VSP je výkonným orgánom VSP Horehron. 

b) Rada VSP je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu a vykonáva činnosti 

v súlade so stanovami, internými vykonávacími predpismi VSP a Systémom riadenia CLLD 

v platnom znení, napr. nasledovné činnosti: 

- riadi činnosť VSP Horehron v období medzi valnými zhromaždeniami; 

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania; 
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- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu; 

- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh implementácie projektov; 

- schvaľuje interné vykonávacie predpisy, ich zmeny a doplnky; 

- zriaďuje kanceláriu VSP Horehron na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov 

ako aj manažovania činnosti a realizáciu úloh VSP Horehron; 

- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ŽoNFP (samostatné projekty 

VSP mimo CLLD stratégie); 

- zriaďuje výberovú komisiu VSP  a monitorovací výbor VSP; 

- volí a odvoláva členov monitorovacieho výboru a schvaľuje jeho štatút; 

- volí a odvoláva členov výberovej komisie VSP a schvaľuje jej štatút; 

- a iné stanovené v CLLD stratégii a Systéme riadenia CLLD v platnom znení.  

 

c) Zloženie Rady VSP je vyvážené – jej členská základňa je zastúpená každou záujmovou 

skupinou. Rozhodovanie Rady VSP sa riadi podmienkou, že žiadna záujmová skupina nemá 

viac ako 49 % hlasovacích práv.  Počet členov Rady VSP je nepárny. 

Zasadnutie Rady VSP zvoláva predseda VSP Horehron podľa potreby,. 

d) Rada VSP je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomných počet členov s viac ako 

50% rozhodovacích hlasov. Na prijatie rozhodnutia Rady VSP sú potrebné 2/3 rozhodovacích 

hlasov. 

e) Rada VSP je volená Valným zhromaždením na dobu 4 rokov. Mandát člena Rady VSP 

zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena, jeho odvolaním Valným 

zhromaždením alebo jeho úmrtím. 

 

Výberová komisia 

 

1) Výberová komisia vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu 

cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Vykonáva činnosti 

v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení.  

2) Výberová komisia má minimálne troch členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. 

Rada VSP Horehron môže okrem riadnych členov menovať aj náhradných členov 

výberovej komisie. 

3) Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie a vykonávané činnosti sú 

stanovené v CLLD stratégii. 

4) Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo 

alebo prevádzku) v území VSP Horehron. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna 

výberová komisia. 

5)  Rada VSP menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie 

projektových zámerov / ŽoNFP / ŽoPr, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. 

V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, 

výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými 

dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá 

pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod. 

6) Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, 

kontrolnom orgáne, monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu 

VSP. 
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Monitorovací výbor 

1) Monitorovací výbor je orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie výstupov 

a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci CLLD stratégie, pripravuje 

a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie 

a pod. v zmysle Systému riadenia CLLD v aktuálnom znení. 

2) Monitorovací výbor na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah 

činnosti Monitorovacieho výboru podlieha schváleniu Radou VSP Horehron. 

3) Členstvo v monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne 

VSP. 

 

Predseda VSP 

a) Štatutárnym orgánom združenia je predseda VSP Horehron, ktorý vystupuje v mene VSP 

Horehron navonok, podpisuje príslušné dokumenty a zmluvy.  

b) Predseda VSP vykonáva činnosti v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení, 

ako napríklad: 

 zvoláva a riadi zasadnutia Rady VSP; 

 zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Rady VSP; 

 jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace dokumenty. 

c) V prípade neprítomnosti, dlhodobej práceneschopnosti, resp. iných prekážok výkonu 

funkcie predsedu VSP Horehron, preberá jeho povinnosti a právomoci ním poverený člen Rady 

VSP. 

d) V prípade konfliktu záujmov v zmysle zákona o EŠIF, štatutár poverí Radou VSP 

zvoleného zástupcu štatutára na konanie o ŽoNFP v predmetnej výzve na dobu určitú a to počas 

trvania konania o ŽoNFP. V tomto prípade sa zvolený člen Rady VSP stáva štatutárnym 

orgánom a koná všetky úkony súvisiace s danou výzvou.  

e) Predseda je volený Valným zhromaždením VSP na dobu 4 rokov. Mandát predsedu zaniká 

uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením, jeho odvolaním, alebo jeho úmrtím.  

 

 

Revízna komisia 

a) Revízna komisia je kontrolným orgánom VSP Horehron, ktorý zodpovedá za svoju činnosť 

najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu. 

b) Členstvo v Revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v orgánoch VSP Horehron, okrem 

členstva v najvyššom orgáne – Valnom zhromaždení. 

c) Revízna komisia kontroluje hospodárenie VSP Horehron, upozorňuje orgány VSP 

Horehron na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

d) Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, kontroluje 

hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia 

na ich odstránenie. 

e) Revízna komisia vykonáva činnosti v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení. 

f) Zasadnutie Revíznej komisie sa koná podľa potreby, najmenej 1x ročne, alebo na 

požiadanie predsedu alebo Valného zhromaždenia. 

g) Revízna komisia je volená Valným zhromaždením na dobu 4 rokov. Mandát člena Revíznej 
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komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením, jeho odvolaním Valným 

zhromaždením alebo jeho úmrtím. 

 

Personálne obsadenie štruktúr VSP Horehron 

Valné zhromaždenie je zastúpené všetkými členmi VSP Horehron. (Zoznam členov je 

uvedený v prílohách č. 2 a č. 3). Predseda VSP: Jana Tkáčiková, Rada VSP je zložená 

z nasledovných zástupcov: Verejný sektor: Jana Tkáčiková (obec Pohorelá), Rudolf Pokoš 

(obec Vaľkovňa), Peter Novysedlák (obec Telgárt); Súkromný sektor: Lucia Vačoková (RZ 

Hron), Ján Pompura (OZ OPORA),Helena Melková (Ing. Helena Melková – Hotel Heľpa), 

Jozef Baran (Bartrans); Manažér VSP: Martin Lakanda (FO), Revízna komisia: Katarína 

Srnková (obec Beňuš), Ján Tešlár (Obec Závadka nad Hronom). 

Obsadenosť pracovných pozícii: 

V rámci kancelárie VSP Horehron nie sú obsadené žiadne pracovné pozície. Činnosť 

a funkčnosť VSP je zabezpečovaná dobrovoľnou prácou členov VSP Horehron a osobami 

obsadenými v orgánoch VSP Horehron.  

Získané vzdelanie a odborná prax manažéra VSP a 1/3 členov Rady VSP tvoria povinnú prílohu 

8 stratégie: 

Ing. Martin Lakanda  (manažér VSP Horehron) – ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

(2002), prax 10 rokov na manažérskej pozícii, v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie 

projektov EŠIF. Prax 15 rokov v oblasti environmentalistiky, rozvoja vidieka a regionálneho 

rozvoja (vedúci odboru SAŽP, riaditeľ centra SAŽP, riaditeľ sekcie environmentalistiky 

a riadenia projektov SAŽP, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa, programový manažér 

Programu obnovy dediny).  

Ing. Lucia Vačoková (člen Rady VSP a výkonný manažér VSP): ukončené vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa (2006), prax 10 rokov v oblasti rozvoja vidieka a regionálneho rozvoja, 

životného prostredia. Od 2013 administrátor projektového riadenia SAŽP. Od 2015 vedúca 

oddelenia starostlivosti o vidiecke ŽP, od 2016 vedúca odboru starostlivosti o mestské 

a vidiecke ŽP. 

Ing. Jana Tkáčiková   (člen Rady VSP  a predseda VSP): ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa (2015), prax 11 rokov v oblasti implementácia projektov EU v oblasti regionálneho 

rozvoja a rozvoja vidieka, životného prostredia  (projektový a finančný manažér projektov ROP 

2007-2013, OP ŽP 2007, 2013). 
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Ing. Jozeg Baran (člen Rady VSP): ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (1983), prax 

6 rokov v poľnohospodárstve, 11 rokov v oblasti cestovného ruchu, 8 rokov vo výrobe 

tradičných cukrárenských výrobkov a obnoviteľných zdrojoch energie.   

V prípade implementácie stratégie CLLD VSP Horehron budú vytvorené ďalšie pracovné 

pozície (momentálne vykonávané dobrovoľníckou činnosťou): Ekonóm a personalista VSP 

(požiadavky: ekonomické a personalistické vzdelanie, prax v oblasti min. 5 rokov), Projektový 

manažér (požiadavky: znalosť anglického jazyka podmienkou, prax v implementácii projektov 

min. 5 rokov - PM EŠIF, prípadne medzinárodných či nadnárodných prjektov), Publicista a PR 

VSP (stredoškolské vzdelanie, obchodného, prípadne PR zamerania, vhodné pre absolventa). 

 

5.1.2 Implementačný proces 

 

Vo všeobecnosti bude implementačný proces riadený v zmysle Systému riadenia CLLD 

v platnom znení a bude podliehať jeho aktualizácii v zmysle usmernení riadiaceho orgánu PRV 

SR 2014-2020. VSP Horehron nevyužije procesy nad rámec Systému riadenia CLLD, a to 

z dôvodu možných neočakávaných komplikácií a časových prieťahov. Implementačný proces 

obsahuje jednotlivé kroky od výberu, hodnotenia a schvaľovania žiadostí zahrňujúci vyhlásenie 

výzvy, príjem projektov, hodnotenie a výber na úrovni VSP, PPA resp. RO pre IROP, 

schválenie žiadosti.  

Implementácia stratégie bude zabezpečená v 3 rovinách: v rámci PRV, IROP a z iných zdrojov. 

1.rovina (PRV) obsahuje nasledovné procesy (v zmysle Systému riadenia CLLD 

v aktuálnom znení, kapitola 9): 

 Výzva na predkladanie Žiadosti o NFP (ŽoNFP) (uzavretá) – hodnotiace kritériá pre 

výber projektov (bodovacie kritériá),– výberové kritériá ŽoNFP – zmena a zrušenie 

výzvy – konanie o ŽoNFP – Príjem a registrácia ŽoNFP – kontrola formálnej správnosti 

ŽoNFP – kontrola vecnej správnosti ŽoNFP – kontrola oprávnenosti výdavkov ŽoNFP 

(vrátane výšky ŽoNFP) – odborné hodnotenie ŽoNFP, priradenie k prioritne/fokusovej 

oblasti – uplatnenie hodnotiacich kritérií – výber ŽoNFP (dvojkolový / jednokolový) – 

príjem a registrácia ŽoNFP na PPA -  kontrola formálnej správnosti ŽoNFP – kontrola 

vecnej správnosti ŽoNFP – odborné hodnotenie ŽoNFP – ZMLUVA o POSKYTNUTÍ 

NFP – ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP (štandardný / neštandardný spôsob) 

2.rovina (IROP) obsahuje nasledovné procesy: 

 Výzva na predkladanie Žiadosti o NFP (ŽoNFP) (iba otvorená)  zverejnením na 

webovom sídle VSP – príjem a administrácia ŽoNFP – zmena a zrušenie výzvy – 
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hodnotiace kritériá ŽoNFP – výberové kritériá ŽoNFP - schvaľovací proces ŽoNFP – 

administratívne overenie ŽoNFP – odborné hodnotenie ŽoNFP (v zmysle stanovených 

termínov vo výzve) – kontrola oprávnenosti výdavkov ŽoNFP (CLLD/IROP) – výber 

ŽoNFP – overenie výberu ŽoNFP na RO pre IROP – schvaľovací proces ŽoNFP – 

zmluva o NFP 

3.rovina (iné operačné programy) obsahuje nasledovné procesy: 

 V rámci stratégie CLLD sú identifikované 2 operačné programy EŠIF – OP Kvalita 

životného prostredia a OP Ľudské zdroje, systém a proces implementácie projektov 

podlieha ich pravidlám, usmerneniam a systému riadenia. VSP Horehron v rámci 

implementácie stratégie zabezpečí monitoring projektovej činnosti na úrovni členstva 

VSP v zmysle monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD.  

Postupy hodnotenia: 

Hodnotenie predkladaných projektov bude prebiehať v zmysle schválených Výberových 

kritérií a hodnotiacich (bodovacích) kritérií pre výber projektov stratégie CLLD VSP 

HOREHRON. Hodnotenie bude vykonávať odborný hodnotiteľ v zmysle Systému riadenia 

CLLD v aktuálnom znení. 

 

Postupy výberu žiadostí budú prebiehať v zmysle Systému riadenia CLLD v aktuálnom znení 

– kapitola 9.6. 

 

Informovanosť 

VSP Horehron bude zverejňovať všetky podklady k výzvam v zmysle pravidiel Systému 

riadenia CLLD  a usmernení RO PRV SR 2014-2020 a IROP 2014-20120. Okrem toho, bude 

v rámci svojej činnosti organizovať informačné dní pre oprávnených prijímateľov 

k jednotlivým výzvam a taktiež bude poskytovať odborné poradenstvo k jednotlivým 

opatreniam  a projektovému manažmentu.  

 

5.2 Akčný plán 

 

Zvolené opatrenia stratégie CLLD VSP Horehron sú v súlade s príslušnými článkami 

nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, s cieľmi politiky rozvoja vidieka a zohľadňujú dohodnuté 

pravidlá komplementarity v rámci CLLD medzi PRV a IROP (medzi fondmi EPFRV a EFRR) 

a zároveň dodržiavajú podmienku, že rovnaký výdavok nesmie byť refinancovaný z viacerých 

zdrojov.  Pre každú pomoc na ktorú sa uplatňujú pravidlá minimálnej pomoci bude vypracovaná 
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schéma minimálnej pomoci v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní 

článkov 107 a 108 ZFEÚ na pomoc de minimis. 

 

Tabuľka č. 18: Opatrenia stratégie CLLD  (1.1 – 6.3)  

Názov opatrenia  

opatrenie  1.1 (1.3 PRV) Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia 

poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj návštevy 

poľnohospodárskych podnikov a lesov 

Priradenie kódu 

opatrenia / 

podopatrenia 

1 – Prenos znalostí a informačné akcie  

1.3 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych 

podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj návštevy poľnohospodárskych 

podnikov a lesov 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

 

Sekundárna FO predominantná – 1A 

Sekundárna FO doplnková  - 2A, 2C 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je podporiť prenos skúseností a príkladov dobrej praxe 

v riadení poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov.  

Zdôvodnenie výberu 

Štruktúra hospodárstva VSP Horehron, je prioritne orientovaná na 

pôdohospodárske aktivity. Analýzy jednoznačne prioritizujú tento sektor 

hospodárstva regiónu vo väzbe na hodnotenie potenciálu. Opatrenie podporí 

prenos znalostí informačnými aktivitami (akciami) s priamym dopadom na 

podporu podnikania a hospodárenia v území VSP Horehron, zabezpečí presun 

informácií formou príkladov dobrej praxe a ponúkne možnosti inovatívnych, 

doteraz v území neaplikovaných prístupov.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013): 

Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov 

a obhospodarovania lesov, ako aj návštevy poľnohospodárskych podnikov 

a lesov formou: študijných ciest, stretnutí na výmenu informácií. 

Oprávnení prijímatelia 

v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

poskytovateľ odborného vzdelávania alebo  iného prenosu znalostí a 

informačných akcií 

Intenzita pomoci  95 % 

Oprávnené výdavky 

v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

náklady na organizáciu a poskytovanie prenosu znalostí alebo informačnej akcie, 

cestovné, ubytovacie a denné výdavky (stravné) účastníkov atď. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

minimálna výška príspevku: 3 000 € 

maximálna výška príspevku: 7 500 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  15.789,47 € 11.250,00 € 3.750,00 € 789,47 €  

VR      

Spolu 15.789,47 € 11.250,00 € 3.750,00 € 789,47 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

 V zmysle schválených  Výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích) kritérií 

pre výber projektov stratégie CLLD VSP HOREHRON 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 

Počiato

čná 

hodnot

a 

Celková 

cieľová 

hodnota 
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M01/1.3 
Celkové verejné 

výdavky  
€ 0 

15.000,0

0 € 

Vlastné (1) 

Počet účastníkov 

aktívnych v malých 

a stredných podnikoch 

(1) 

počet 0 60 

Vlastné (2) 
Počet podporených 

činností/operácií 
 počet 0 2 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP: v zmysle harmonogramu 

 

Názov opatrenia  
opatrenie  1.2 (6.2 PRV)  Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre 

nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach 

Priradenie kódu 

opatrenia / 

podopatrenia 

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti  

6.2 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti 

vo vidieckych oblastiach 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

2A) Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a 

uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, 

najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a 

poľnohospodárskej diverzifikácie 

6A) Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj 

vytvárania pracovných miest 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je podporiť miestne podnikanie poskytnutím regionálnych 

stimulov pre začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti 

s cieľom diverzifikácie.   

Zdôvodnenie výberu 

Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti je  základom znižovania rizika 

poľnohospodárskych subjektov k príspevkom nezamestnanosti. Nevyhnutné je 

uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov, ako aj 

vytvárania pracovných miest, či samozamestnania formou živnosti. 

Diverzifikácia poľnohospodárskych a príbuzných činností ako súčasť 

diverzifikácie celej ekonomiky VSP Horehron je kľúčovým momentom pre 

zlepšenie sociálnych podmienok obyvateľov, ich stabilizáciu a ďalší rozvoj.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Oprávnení prijímatelia 

súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

poľnohospodár alebo člen poľnohospodárskej domácnosti, ktorý diverzifikuje 

svoju činnosť na nepoľnohospodárske činnosti, a mikropodnik a malý podnik a 

fyzická osoba vo vidieckych oblastiach. 

Intenzita pomoci  50 %  

Oprávnené výdavky 

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. 

Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel použitia NFP na 

jednotlivé typy nákladov, uvedených v podnikateľskom pláne. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

minimálna výška príspevku: 5 000 € 

maximálna výška príspevku: 30 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ 
in

é 

MR  200.000, 00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 €  

VR      

Spolu 200.000, 00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

V zmysle schválených  Výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích) kritérií 

pre výber projektov stratégie CLLD VSP HOREHRON 
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hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 

Počia

točná 

hodn

ota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

M01/1.3 
Celkové verejné 

výdavky  
€ 0 100.000 

M06/6.2 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

projektom 

prepočítaný na 

ekvivalent plného 

pracovného úväzku 

celkom 

počet 0 4 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP: v zmysle harmonogramu 

 

Názov opatrenia  

opatrenie  1.3  (6.4 PRV) Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 

Priradenie kódu 

opatrenia / 

podopatrenia 

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti   

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

Sekundárna FO predominantná – 6A 

Sekundárna FO doplnková  - 2A 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je podporiť investície do nepoľnohospodárskych odvetví.  

Zdôvodnenie výberu 

V území je nevyhnutné zlepšenie hospodárskeho výkonu poľnohospodárskych 

podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych 

podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a 

poľnohospodárskej diverzifikácie. Jednou z priorít je orientácia na aktivity 

vidieckeho CR a agroturistiku, vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné 

činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania 

a vytvorenie konferenčných priestorov a činnosti spojené s poskytovaním služieb 

pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane 

vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných 

priestorov. V rámci danej činnosti je oprávnená výstavba ubytovacích zariadení, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj 

nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 

lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných 

činností. 

 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou 

budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické 

chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, 

mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, 

vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá 

biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné 

biotopy). 
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Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, 

seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je 

možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a 

pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského 

života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny. 

 

Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania 

nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý 

spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý 

nespadá do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych 

produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia 

z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane 

doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho 

charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného 

a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a 

výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa 

a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. 

Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním 

služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a 

zriaďovaním podnikateľských inkubátorov. 

 

V rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené nasledovné 

investície za podmienky, že časť energie prijímateľ podpory spotrebuje vo 

vlastnom podniku a v prípade využívania solárnej energie, táto pokryje 

sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla resp. bude vyrobená elektrina použitá 

aj na klimatizáciu a pod.: 

 

1) investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na 

výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou 

fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 kW, kde je časť 

energie uvádzaná do siete; 

2) investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na 

výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW, kde 

je časť energie uvádzaná do siete; 

3) investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie, kde 

je časť energie uvádzaná do siete; 

4) investície na budovanie zariadení na energetické využívanie drevnej 

biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním plynu vyrobeného 

termochemickou konverziou s max. elektrickým výkonom do 500 kW; 

5) investície na budovanie zariadení na energetické využívanie odpadovej 

drevnej biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným 

výkonom do 500 kW; 

6) investície na budovanie zariadení na energetické využívanie solárnej 

energie s max. výkonom 250 kW; 

7) investície na budovanie zariadení na energetické využívanie veternej 

energie s max. výkonom 250 kW; 

8) investície na budovanie zariadení na energetické využívanie vodnej 

energie s max. výkonom 250 kW. 

 

Činnosti spojené s využívaním OZE prispievajú k fokusovej oblasti 5C. 

Oprávnení prijímatelia 

Činnosť 1 a 2: 

Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo 

vidieckych oblastiach. 

Činnosť 1 až 3: 

1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej 

prvovýroby. 

2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 

obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 
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 cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 

považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie 

s ním. 

3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo 

vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 

podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry). 

 

Intenzita pomoci  50 % 

Oprávnené výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 

oprávnenými činnosťami v rámci tohto opatrenia a špecifikáciou 

výdavkou uvedených v podkapitole 8.1 Programu rozvoja vidieka SR 

2014 - 2020; 

 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 

8.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

V rámci činnosti 3 nie sú oprávnené investície súvisiace s drevospracujúcim 

priemyslom (piliarska výroba, výroba nábytku a pod.), s výnimkou využívania 

dreva ako OZE. 

V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou 

budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické 

chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, 

mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, 

vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá 

biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné 

biotopy). 

V prípade podnikov akvakultúry nie sú oprávnené investície do  alternatívnych 

zdrojov príjmov, ktoré súvisia s akvakultúrou, ako je rybárska turistika, 

environmentálne služby v oblasti akvakultúry, 

vzdelávacie aktivity súvisiace s akvakultúrou a pod. 

Definícia oprávnených výdavkov, oprávnených nákladov, všeobecných 

podmienok oprávnenosti a podmienok oprávnenosti špecifických pre dané 

podopatrenie je definovaní v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

a Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 

SR 2014 – 2020 a jej príloh, ktoré vychádzajú z nariadenia EÚ č. 1305/2013. 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

minimálna výška príspevku: 5 000 € 

maximálna výška príspevku: 30 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  200.000, 00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 
100.000,

00 € 
 

VR      

Spolu 200.000, 00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 
100.000,

00 € 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

V zmysle schválených  Výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích) kritérií 

pre výber projektov stratégie CLLD VSP HOREHRON 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 

Počiatoč

ná 

hodnota 

Celko

vá 

cieľo
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vá 

hodn

ota 

M01/1.3 
Celkové verejné 

výdavky  
€ 0 

100.0

00 

M06/6.4 

Počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

projektom 

prepočítaný na 

ekvivalent plného 

pracovného úväzku 

celkom  

počet 0 3 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP: v zmysle harmonogramu 

 

Názov opatrenia  

opatrenie  2.1 (7.5 PRV) Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na 

verejné využitie 

Priradenie kódu 

opatrenia / 

podopatrenia 

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

7.5  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 

do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

Sekundárna FO predominantná – 6B 

Sekundárna FO doplnková  - 6A 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je podpora budovania a skvalitňovania turistickej a rekreačnej 

infraštruktúry v celom území VSP Horehron. 

Zdôvodnenie výberu 

Turizmus patrí medzi rozvojové piliere regiónu, preto je nevyhnutné podporiť  

investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním 

turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry 

–  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie 

múzejných a galerijných zariadení a pod., na investície do rekreačnej 

infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických 

lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre 

turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a na budovanie, 

rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie 

na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, 

prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, 

údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických 

trasách a pod.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane 

príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné 

objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.; 

 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 

informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie 

drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové 

tabule, KIOSKy a pod.; 

 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, 

ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry 

(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba 

vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia 

na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 

Oprávnení prijímatelia 

obce a združenia obcí s právnou subjektivitou a neziskový sektor (občianske 

združenia, neziskové organizácie) v rámci pôsobnosti územia MAS  v súlade 

s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Intenzita pomoci  95 % 
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Oprávnené výdavky 

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými 

činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov 

zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich 

začlenenie do zelenej infraštruktúry obce;  

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

minimálna výška príspevku: 3 000 € 

maximálna výška príspevku: 50 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  225.332,77 € 160.549,60 € 53.516,53 € 
11.266,64 

€ 
 

VR      

Spolu 225.332,77 € 160.549,60 € 53.516,53 € 
11.266,64 

€ 
 

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

V zmysle schválených  Výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích) kritérií 

pre výber projektov stratégie CLLD VSP HOREHRON 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 

Počia

točná 

hodn

ota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

M01/1.3 
Celkové verejné 

výdavky 
€ 0 

214.066,

13 

M07/7.5 

Počet obyvateľov, 

ktorí majú prospech 

zo zlepšenia 

služieb/infraštruktúry 

(IT alebo iných) - 

Počet obyvateľov za 

obce/združenia obcí v 

rámci realizovaných 

projektov (jedinečné, 

tzn vylúčené sú 

viacnásobne úspešné 

obce 

Počet 0 16.485 

Vlastné 

(3) 

Počet obnovených 

a vybudovaných 

priestranstiev, alebo 

objektov 

Počet 0 5 

Vlastné 

(5) 

Novovybudované 

novooznačené  

cykloturistické trasy - 

počet 

Počet 0 1 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP:  v zmysle harmonogramu  

 

Názov opatrenia  

opatrenie 2.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev, podpora 

marketingových aktivít a podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských 

reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností (IROP 

5.1.1) 
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Priradenie kódu 

opatrenia 

IROP 5.1.1  

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je podporiť zakladanie nových a podporiť existujúce mikro a 

malé podniky podporiť, samostatne zárobkovo činné osoby, družstvá, podporiť 

ich marketingové aktivity a produkčno-spotrebiteľské reťazce.  

Zdôvodnenie výberu 

Podpora sieťovania, ekonomickej spolupráce a výmena skúseností je taktiež 

nevyhnutná pre efektívnu produktivity mikro a malých podnikov. Podporené 

bude obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, nutné 

stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie 

a/alebo s poskytovaním nových služieb, marketingové aktivity. Podpora bude 

zameraná aj na vznik miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, 

sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmenu skúseností, nakoľko riešenie 

nezamestnanosti a vznik nových pracovných miest patrí medzi priority VSP 

Horehron. Opatrenie podporuje najmä cieľ: podporovať inovácie v hospodárskej 

základni a podporovať zamestnanosť v regióne. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade IROP 

Oprávnení prijímatelia v súlade IROP 

Intenzita pomoci  
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 

55 % 

Oprávnené výdavky v súlade s IROP 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s IROP 

minimálna výška príspevku: 5 000 € 

maximálna výška príspevku: 35 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  363.636,36 € 200.000,00 € 0,00 € 163.636,36 €  

VR      

Spolu 363.636,36 € 200.000,00 € 0,00 € 163.636,36 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s IROP, vlastné: 

výberové kritériá č.: 1, 3, 5, 12 

hodnotiace: 

všetky hodnotiace kritéria logickej matice projektu a hodnotiace kritéria dopadu 

realizácie projektu č.: 1, 2, 3, 4, 10  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 
Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1 
Počet podporených 

podnikov 
podnik 0 4 

5.1.1 

Zamestnanosť 

v podporených 

podnikoch 

FTE 0 4 

5.1.1 

Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, 

podnik 0 1 



Stratégia CLLD Verejno-súkromného partnerstva Horehron 

 

100 

ktoré sú pre firmu 

nové 

5.1.1 

Počet podnikov, 

ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, 

ktoré sú pre trh 

nové 

podnik 0 1 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP: 08/2018  

 

Názov opatrenia  

opatrenie 3.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti - dopravné prepojenie a 

dostupnosť sídiel (IROP) 

Priradenie kódu 

opatrenia 

IROP 5.1.2 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami 

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je rozvoj základnej infraštruktúry VSP Horehron v oblasti 

dopravnej infraštruktúry a dostupnosti sídel.  

Zdôvodnenie výberu 

Územiu chýba prepojenie s využitím modernej mobility jednotlivcov, čo 

zabezpečí. zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce 

k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane 

investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, 

chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách 

prepájajúcich obec s mestom.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Oprávnení prijímatelia v súlade s IROP 

Intenzita pomoci  
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 

95% 

Oprávnené výdavky v súlade s IROP 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s IROP 

minimálna výška príspevku: 5 000 € 

maximálna výška príspevku: 50 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ 

i

n

é 

MR  210.526,32 € 200.000,00 € 0,00 € 10.526,32 €  

VR      

Spolu 210.526,32 € 200.000,00 € 0,00 € 10.526,32 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s IROP, vlastné: 

výberové kritériá č.: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 

hodnotiace: 

všetky hodnotiace kritéria logickej matice projektu a hodnotiace kritéria dopadu 

realizácie projektu č.: 3, 4, 6, 7, 10  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 
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Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.2 

Počet nových služieb 

a prvkov verejnej 

infraštruktúry 

počet 0 5 

Vlastné (5) 
Počet cyklistických 

trás 

Cyklistická 

trasa 
0 1 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP: 07/2018 

 

Názov opatrenia  

opatrenie 3.3 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti - sociálne služby a 

komunitné služby (IROP) 

Priradenie kódu 

opatrenia 

IROP 5.1.1 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a 

inovácií 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je rozvoj základnej infraštruktúry VSP Horehron v oblasti  

sociálnych služieb a komunitných služieb s efektom zvýšenia zamestnanosti v 

regióne. Opatrenie sa sústreďuje na podporu a zriaďovanie nových alebo 

rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení pre poskytovanie 

komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia, na 

zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb a rozvoj terénnych 

a ambulantných sociálnych služieb, infraštruktúru komunitných centier. 

Opatrenie prispieva k cieľu: Podporiť miestny rozvoj a obnovu obcí na báze 

zvyšovania kvality života v obciach. 

Zdôvodnenie výberu 

V zmysle SWOT analýz jednotlivých obcí je nevyhnuté sa sústrediť na podporu 

a zriaďovanie nových alebo rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení 

pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-

technického vybavenia, na zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych 

služieb a rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, infraštruktúru 

komunitných centier. Pridanou hodnotou je zvýšenie zamestnanosti v regióne.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Oprávnení prijímatelia v súlade s IROP 

Intenzita pomoci  
v súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 

95% 

Oprávnené výdavky v súlade s IROP 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s IROP 

minimálna výška príspevku: 5 000 € 

maximálna výška príspevku: 30 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ 

i

n

é 

MR  92.239,33 € 50.761,33 € 0,00 € 41.532,00 €  

VR      

Spolu 92.239,33 € 50.761,33 € 0,00 € 41.532,00 €  
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Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s IROP, vlastné: 

výberové kritériá č.: 1, 2, 3 

hodnotiace: 

všetky hodnotiace kritéria logickej matice projektu a hodnotiace kritéria dopadu 

realizácie projektu č.: 1, 3, 4  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

5.1.1 

Zamestnanosť 

v podporených 

podnikoch 

FTE 0 2 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP: 04/2018 

 

Názov opatrenia  

opatrenie 4.1 (7.4 PRV) Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Priradenie kódu 

opatrenia 

M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a 

kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

Sekundárna FO predominantná – 6B 

Sekundárna FO doplnková  - 6A 

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je podporiť investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  

Zdôvodnenie výberu 

Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry je taktiež identifikovaná s vysokou prioritou. Jedná sa o 

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane 

príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk 

a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných 

objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie 

existujúcich kultúrnych domov; zriadenie nových, prístavba, prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; na 

investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené 

s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného 

odpadu; na investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných 

bezpečnostných prvkov, atď. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného 

času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, 

amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 

komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych 

domov; 

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich domov smútku vrátane ich okolia; 

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície 

spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. 

opusteného odpadu; 

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu 

na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných 

bezpečnostných prvkov); 

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, 
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výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a 

pod. 

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie 

– len ako súčasť investícií do miestnych služieb. 

Oprávnení prijímatelia obce a združenia obcí s právnou subjektivitou  

Intenzita pomoci 95 % 

Oprávnené výdavky 

výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými 

činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov 

zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich 

začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s 

investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície 

súčasťou iných investícií v rámci operácie 
Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

minimálna výška príspevku: 3 000 € 

maximálna výška príspevku: 20 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  94.736,84 € 67.500,00 € 22.500,00 € 4.736,84 €  

VR      

Spolu 94.736,84 € 67.500,00 € 22.500,00 € 4.736,84 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

V zmysle schválených  Výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích) kritérií 

pre výber projektov stratégie CLLD VSP HOREHRON 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 

Počiatoč

ná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

M01/1.3 
Celkové verejné 

výdavky  
€ 0 90.000 

M07/7.4 

Počet obyvateľov, 

ktorí majú prospech 

zo zlepšenia 

služieb/infraštruktúry 

(IT alebo iných) - 

Počet obyvateľov za 

obce/združenia obcí v 

rámci realizovaných 

projektov (jedinečné, 

tzn vylúčené sú 

viacnásobne úspešné 

obce  

počet 0 16.485 

M07/7.4 

Počet obyvateľov 

obce/obcí ktorí budú 

mať prospech z 

realizovaného 

projektu 

počet 0 16.485 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 Výzva na predkladanie ŽoNFP: v zmysle harmonogramu 
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Názov opatrenia  

opatrenie 5.1  (7.6 PRV) Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s 

udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, 

vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane 

súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti 

environmentálnej osvety 

Priradenie kódu 

opatrenia 

M 07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach   

7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných 

oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-

ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

Sekundárna FO predominantná – 6B 

Sekundárna FO doplnková  - 6A, 4A-4C,  

Ciele opatrenia  

Cieľom opatrenia je podpora na štúdie a investície, ktoré súvisia s udržiavaním, 

obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí VSP Horehron, 

jeho krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane 

súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti 

environmentálnej osvety.  

Zdôvodnenie výberu 

Zabezpečiť starostlivosť o krajinu, prírodné a kultúrno-historické dedičstvo je 

jedným z cieľov VSP Horehron. Územie má vysoký prírodný a krajinársky 

potenciál, ktorý v prípade správnej interpretácie do praxe prinesie nielen 

estetický, ale aj hospodársky prínos pre územie. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 

v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

spracovanie štúdií, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním 

kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s 

vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických 

hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety 

Oprávnení prijímatelia 
obce a združenia obcí s právnou subjektivitou v rámci pôsobnosti územia MAS  

v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Intenzita pomoci  100 % 

Oprávnené výdavky 

v súlade s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

výdavky na nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami 

v rámci tohto podopatrenia, 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

minimálna výška príspevku: 2 000 € 

maximálna výška príspevku: 10 000 € 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  10.000,00 € 7.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €  

VR      

Spolu 10.000,00 € 7.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

V zmysle schválených  Výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích) kritérií 

pre výber projektov stratégie CLLD VSP HOREHRON 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
Program rozvoja dotknutej obce, Projekt realizácie 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 

Počiato

čná 

hodnot

a 

Celková 

cieľová 

hodnota 

M01/1.3 
Celkové verejné 

výdavky  
€ 0 10.000 
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M07/7.6 

Počet obyvateľov 

obce/obcí ktorí 

budú mať prospech 

z realizovaného 

projektu 

Počet 0 16.485 

Vlastné 

(4) 

Počet plánov, 

štúdií, dokumentov 
dokument 0 1 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

Výzva na predkladanie ŽoNFP: v zmysle harmonogramu 

 

 

Názov opatrenia  
opatrenie 6.1 (19.4 PRV) Podpora na oživenie (animácie) 

Priradenie kódu 

opatrenia 

M 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – 

miestny rozvoj vedený komunitou) 

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  
Cieľom je neustále zvyšovanie povedomia o možnostiach podpory v rámci 

implementácie CLLD stratégie a samotná propagácia územia. 

Zdôvodnenie výberu 

Podpora v rámci operácie bude poskytovaná na prevádzkovú a 

administratívnu činnosť schválených miestnych akčných skupín ako aj na 

náklady v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, 

t.j. propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území. 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Oprávnení prijímatelia v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 

Oprávnené výdavky v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  50.671,07 € 36.103,14 € 12.034,38 € 2.533,55 €  

VR      

Spolu 50.671,07 € 36.103,14 € 12.034,38 € 2.533,55 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s PRV 

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
NA 

Merateľné ukazovatele 

projektu 
Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 

Počiatočná 

hodnota 

Celkov

á 

cieľová 

hodnot

a 
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M19/9.4 
Animácia stratégie 

CLLD 
Počet aktivít 0 20 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

NA 

 

Názov opatrenia  

opatrenie 6.2 (19.3 PRV) Príprava a vykonávanie činností spolupráce 

miestnej akčnej skupiny 

Priradenie kódu 

opatrenia 

M 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – 

miestny rozvoj vedený komunitou) 

19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Ciele opatrenia  
Podpora na prípravu a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej 

skupiny 

Zdôvodnenie výberu 

Spolupráca a výmena skúseností so skúsenými VSP/MAS v rámci SR alebo 

zahraničia uľahčí samotnú implementáciu CLLD stratégiu a otvorí možnosti 

vzájomnej spolupráce daných subjektov.  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Oprávnení prijímatelia v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 

Oprávnené výdavky v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)  

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ 

i

n

é 

MR       

VR      

Spolu      

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s PRV  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
NA 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 
Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

     

Indikatívny 

harmonogram výziev 

 

NA 
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Názov opatrenia  

opatrenie 6.3 Efektívne zabezpečenie chodu MAS, podpora 

a implementácia stratégií CLLD 

Priradenie kódu 

opatrenia 

 

Priradenie k fokusovej 

oblasti PRV/ŠC IROP 

IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

Ciele opatrenia  
Cieľom je efektívne zabezpečenie chodu MAS, podpora a implementácia 

stratégií CLLD 

Zdôvodnenie výberu NA  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Oprávnení prijímatelia v súlade s IROP 

Intenzita pomoci  v súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 

Oprávnené výdavky v súlade s  IROP 

Výška príspevku 

(minimálna 

a maximálna) 

v súlade s  IROP 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ 

i

n

é 

MR  154.697,71 € 146.962,82 € 0,00 € 7.734,89 €  

VR      

Spolu 154.697,71 € 146.962,82 € 0,00 € 7.734,89 €  

Princípy pre stanovenie 

výberových a  

hodnotiacich 

kritérií/Hlavné zásady 

výberu operácií 

v súlade s IROP  

Povinné prílohy 

stanovené MAS 
NA 

Merateľné ukazovatele 

projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ Merná jednotka 
Počiatočná 

hodnota 

Celková 

cieľová 

hodnota 

 
Počet podporených 

MAS 
počet 0 1 

Indikatívny 

harmonogram výziev 

NA 

 

Časť B.)  Akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu  MAS  

 

 Opatrenia PRV -   akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu  

Názov opatrenia  

opatrenie  1.2 (6.2 PRV)  Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre 

nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach 
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Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M 06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti / 6.2 

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo 

vidieckych oblastiach 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

VR    

Spolu 200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Názov opatrenia  

opatrenie  1.4 (8.6 PRV) Podpora investícií do lesníckych technológií a 

spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M 08 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov  

8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie 

lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  107.692,31 € 70.000,00 € 37.639,31 € 

VR    

Spolu 107.692,31 € 70.000,00 € 37.639,31 € 

Názov opatrenia  

opatrenie  2.1 (7.5 PRV) Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné 

využitie 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

7.5  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 

do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  189.473,68 € 180.000,00 € 9.473,68 € 

VR    

Spolu 189.473,68 € 180.000,00 € 9.473,68 € 

Názov opatrenia  

opatrenie  2.2 (16.3 PRV) Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri 

organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a 

zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M 16 Spolupráca   

16.3 Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii 

spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri 

rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  42.105,26 € 40.000,00 € 2.105,26 € 

VR    
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Spolu 42.105,26 € 40.000,00 € 2.105,26 € 

Názov opatrenia  

opatrenie 3.1 (7.1 PRV) Podpora na návrh a aktualizáciu plánov rozvoja miest 

a obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a plánov ochrany 

a riadenia týkajúcich sa lokalít sústavy Natura 2000 a iných oblastí s vysokou 

prírodnou hodnotou 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M 07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach    

7.1 Podpora na návrh a aktualizáciu plánov rozvoja miest a obcí vo vidieckych 

oblastiach a ich základných služieb a plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa 

lokalít sústavy Natura 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

VR    

Spolu 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

Názov opatrenia  

opatrenie 4.1 (7.4 PRV) Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  27.536,34 € 26.159,52 € 1.376,82 € 

VR    

Spolu 27.536,34 € 26.159,52 € 1.376,82 € 

Názov opatrenia  

opatrenie 5.2 (8.3 PRV) Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch 

spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými 

udalosťami 

Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M 08 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov  

8.3 Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými 

požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 

 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  31.578,95 € 30.000,00 € 1.578,95 € 

VR    

Spolu 31.578,95 € 30.000,00 € 1.578,95 € 

Názov opatrenia  
opatrenie 6.1 (19.4 PRV) Podpora na oživenie (animácie) 
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Priradenie k  

k fokusovej oblasti 

PRV 

M 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – 

miestny rozvoj vedený komunitou) 

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013) 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  45.675,37 € 43.391,60 € 2.283,77 € 

VR    

Spolu 45.675,37 € 43.391,60 € 2.283,77 € 

 

Opatrenia IROP -   akčný plán  pre  dodatočnú výkonnostnú alokáciu  

Názov opatrenia  

opatrenie 2.3 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev, podpora 

marketingových aktivít a podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských 

reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností (IROP 

5.1.1) 

Priradenie k  ŠC IROP 
IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  228.463,73 € 205.617,36 € 22.846,37 € 

VR    

Spolu 228.463,73 € 205.617,36 € 22.846,37 € 

Názov opatrenia  

opatrenie 3.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti - dopravné prepojenie a 

dostupnosť sídiel (IROP) 

Priradenie k  ŠC IROP IROP 5.1.2  

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  210.526,32 € 200.000,00 € 10.526,32 € 

VR    

Spolu 210.526,32 € 200.000,00 € 10.526,32 € 

Názov opatrenia  
opatrenie 6.3 Efektívne zabezpečenie chodu MAS, podpora 

a implementácia stratégií CLLD 

Priradenie k  ŠC IROP 
IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 

Rozsah a oprávnené 

činnosti 
v súlade s IROP 

Finančný plán   

Región Spolu EÚ a ŠR VZ 

MR  139.227,94 € 132.266,54 € 6.961,40 € 

VR    
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Spolu 139.227,94 € 132.266,54 € 6.961,40 € 

 

5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

 

5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD 

 

Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD bude vykonávať Monitorovací výbor VSP, jedná 

sa  najmä o sebahodnotenie, hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, 

prípravu a vypracovávanie správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné 

obdobie a pod.  V zmysle stanov VSP Horehron si Monitorovací výbor na svojom prvom 

zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru podlieha 

schváleniu Radou VSP Horehron a následne RO. 

 

Monitorovacie a hodnotiace opatrenia: 

- spôsob podávania pravidelných správ orgánom VSP je stanovený v štatúte 

Monitorovacieho výboru (1x ročne, vždy k 31.12., písomne zaslaná Rade VSP 

a predložená a schválená na Valnom zhromaždení).  Spôsob podávania pravidelných 

správ riadiacim orgánom pre PRV a IROP je stanovený na formu písomnú 

(monitorovacia a hodnotiaca správa za príslušný ukončený rok implementácie stratégie 

CLLD vždy po schválení Valným zhromaždením, najneskôr však do 31.3.). Prvé 

spracovanie a podanie monitorovacej a hodnotiacej správy implementácie stratégie 

CLLD Monitorovacím výborom VSP je plánované za obdobie 2016 – 2018 (k 

31.12.2018) a to z dôvodu akceptácie indikatívneho harmonogramu výziev na 

podávanie projektových zámerov a žiadostí o NFP. 

- míľniky implementácie stratégie, na základe ktorých je možné posúdiť napĺňanie jej 

cieľov sú stanovené na rok 2020 (k 31.12.), a  na rok 2020 (koniec programového 

obdobia) a 2023 (n + 3). Hlavnými míľnikmi implementácie stratégie je vytvorenie 

nových pracovných miest (celkovo počas implementácie stratégie 13), prispenie 

k adaptácii na klimatickú zmenu sídelných štruktúr. 

- spôsob každoročného vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov zabezpečí 

kancelária VSP na základe  dodaných podkladov od prijímateľov NFP. Kancelária VSP 

zabezpečí spracovanie dodaných podkladov a ich odovzdanie Monitorovaciemu výboru 

VSP – pre potreby spracovania monitorovacej a hodnotiacej správy implementácie 

stratégie CLLD. 

- VSP vykoná nasledovné hodnotenie: 
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a) strednodobé hodnotenie (mid–term) v polovici implementácie stratégie CLLD (v 

roku 2020, najneskôr do 30.6.2020) s cieľom posúdiť výstupy a výsledky intervencie. 

Posudzuje sa celá stratégia CLLD, pričom výsledok posúdenia a hodnotenia má vplyv 

na jej aktualizáciu. Strednodobé hodnotenie predkladá VSP spolu so „Správou o 

implementácii stratégie CLLD“.  

b) záverečné hodnotenie (ex–post) na základe vyhodnotenia monitorovacích 

ukazovateľov s ohľadom na ich prínos pre naplnenie cieľov stratégie CLLD a prínos 

pre územie VSP. Hodnotenie je zamerané na celkovú účinnosť a efektívnosť 

vynaloženia finančných prostriedkov EPFRV a EFRR. 

Hodnotenie vykonáva nezávislý hodnotiteľ, pričom budú zohľadnené špecifiká v 

nasledovných oblastiach:  

 implementácie stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER,   

 implementačného procesu,  

 riadiaceho procesu,  

 propagácie a vzdelávanie členov VSP. 

 

Možné riziká implementácie stratégie a popis opatrení ich eliminácie: 

Z procesného hľadiska: 

Ako hlavné riziko implementácie stratégie CLLD je možná nepripravenosť a neskúsenosť  

konečných prijímateľov v rámci súkromného sektora. Verejný sektor VSP Horehron je 

dostatočne kvalifikovaný z prechádzajúcich programových období. Predmetnému riziku bude 

predchádzať informačná kampaň formou informačných dní, počas ktorých bude možné 

odkonzultovať plánované projektové zámery a taktiež budú k dispozícii konzultačné dni 

v priestoroch kancelárie VSP Horehron, prípadne bude zvolený individuálny prístup. Ako 

druhým a zároveň posledným rizikom implementácie stratégie je časový posun vo 

zverejňovaní výziev a hodnotení projektov na úrovni VSP a RO. Pre toto riziko bol 

indikatívny harmonogram výziev zvolený citlivo, s dostatočnou časovou rezervou pre 

zamestnancov VSP. Taktiež boli zvolené väčšinou otvorené výzvy, aby sa koneční prijímatelia 

nedostávali do časového stresu z nastavených termínov uzavretých výziev.  

 

Z finančného hľadiska: 

Potenciálne riziko z finančného hľadiska je identifikovaná miera spoluúčasti príjemcov (najmä 

občianskeho sektora) a forma refundácie. Ako preventívne opatrenie je nastavená možnosť relatívne 

nízkej výšky finančných príspevkov, čo umožní zapojiť sa do čerpania aj neziskovému sektoru. 
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Spolufinancovanie chodu MAS a animácii a ich prefinancovanie bude vyriešené mimoriadnými 

vkladmi členov VSP z radu verejného sektora. 

 

Z hľadiska ľudských zdrojov: 

Riziko zlyhania ľudského faktora je všadeprítomné. Preventívne opatrenia sú nastavené v zdieľaní 

zodpovednosti osôb v riadiacich funkciách, viacnásobnej kontrole a manažmente úloh v správnom 

časovom rozsahu (predstihu). Ako hlavné riziko zlyhania ľudského faktora je neúmerný nápor pracovnej 

vyťaženosti. Vzhľadom na dané, bol indikatívny harmonogram výziev zvolený citlivo, 

s dostatočnou časovou rezervou pre zamestnancov VSP. 

 

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele 

 

Napĺňanie cieľov je v rámci  stratégie VSP Horehron vyhodnocované vo forme jasne 

stanovených merateľných ukazovateľov pre výstupy, uvedené v nasledovných tabuľkách. 

Ukazovatele definované v stratégii dopĺňajú povinné ukazovatele a sú objektívne merateľné. 

V tejto časti je zostavený plán monitoringu, t.z. sú stanovené monitorovacie ukazovatele 

nasledovne: 

- povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu; 

- povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP 

a fokusových oblastí PRV;  

- dodatočné vlastné ukazovatele (definované na úrovni priorít, špecifických 

cieľov/fokusových oblastí a opatrení/podopatrení). 

- sebahodnotenie VSP (viď. Kap. 5.3.1) 

 

V rámci PRV SR 2014 – 2020 monitorovanie na úrovni projektu pozostáva z monitorovania počas 

realizácie projektu, pri ukončení projektu, po ukončení projektu a počas udržateľnosti projektu. 

 

Tabuľka č. 19 : Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 2014-2020 

Názov cieľového ukazovateľa 
Cieľová hodnota v roku 

2023 

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia 

služieb/infraštruktúry (IT alebo iných) - Počet obyvateľov za 

obce/združenia obcí v rámci realizovaných projektov (jedinečné, tzn 

vylúčené sú viacnásobne úspešné obce 

16.485 

Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného 

projektu 
16.485 

Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na 

ekvivalent plného pracovného úväzku celkom: 
7 
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Tabuľka č. 20: Celkové verejné výdavky – PRV SR 2014-2020 

Názov ukazovateľa výstupu 
Cieľová hodnota v roku 

2023 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci 

stratégie CLLD (len časť z PRV) 
529.066,13 € 

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a 

oživení - (len časť z PRV) 
48.987,60 € 

 

 

Tabuľka č. 21: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka Cieľová hodnota v roku 

2023 

Počet podporených podnikov podnik 4 

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 4 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 
podnik 1 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 

predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové 
podnik 1 

Počet nových služieb a prvkov verejnej 

infraštruktúry 
počet 7 

 

 

Tabuľka č. 22: Vlastné ukazovatele na úrovni stratégie 

Názov ukazovateľa výstupu 
Merná jednotka  

(v ks) 

Počiatočná 

hodnota 

Cieľová hodnota v 

roku 2023 

Počet účastníkov aktívnych v malých 

a stredných podnikoch (1) 

počet 
0 60 

Počet podporených činností/operácií 

(2) 

počet 
0 2 

Počet obnovených a vybudovaných 

priestranstiev, alebo objektov (3) 

objekt 
0 5 

Počet plánov, štúdií, dokumentov (4) dokument 0 1 

Novovybudované novooznačené 

cykloturistické trasy - počet (5) 

počet 
0 2 

 

Zber monitorovacích ukazovateľov na projektovej úrovni sa zabezpečí prostredníctvom ŽoNFP 

a monitorovacích správ. Časť ukazovateľov sa získa aj administratívnym spôsobom, ako napr. 

celkové verejné výdavky, alebo počty podporených operácií.  

Vyhodnocovanie  a zber údajov korenšponduje s akčným plánom a bude nastavené v súlade 

s indikatívnym harmonogramom výziev a definované v podmienkach a pravidlách pre konečného 

prijímateľa – v zmluve o NFP. 
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Finančný rámec 

 

Financovanie stratégie CLLD 

 

Kapitola financovanie stratégie CLLD VSP Horehron uvádza celkový rozpočet na stratégiu 

v zmysle maximálnych limitov uvedených v systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný 

rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020. Vlastné zdroje predstavujú stanovenú mieru 

spolufinancovania. Iné zdroje neboli na úrovni stratégie identifikované. 

 

Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP 

 SPOLU (EUR) 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (základná 

alokácia  podľa vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému 

riadenia CLLD), z toho: 

1.174.927,80 € 

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 979.827,46 € 

Chod MAS a animácie 195.100,34 € 

 

 

Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov  

 Fond Región SPOLU (EUR) 

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP 

(EFRR) (základná alokácia podľa vzorca pre 

MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia 

CLLD), z toho: 

EPFRV 
MR 577.203,65 

EFRR 
MR 597.724,15  

Operácie v rámci implementácie stratégie 

CLLD 

EPFRV MR 529.066,13 

EFRR MR 450.761,33 

Chod MAS  EFRR MR 146.962,82 

 

Animácie 

EPFRV MR 48.137,52 
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Tabuľka č. 25: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov  v rámci príslušných programov 

 

 Región 

PRV IROP SPOLU 

EPFRV ŠR VZ spolu EFRR ŠR VZ spolu fondy ŠR VZ spolu 

operácie 

v rámci 

stratégie 

CLLD 

MR 396.799,60 132.266,53 216.792,95 745.859,08 450.761,33 0,00 176.834,33 627.595,66 847.560,93 132.266,53 393.627,28 

 

1.373.454,74 

VR             

chod 

MAS   

 

MR     146.962,82 0,00 7.734,89 154.697,71 146.962,82 0,00 7.734,89 

 

154.697,71 

VR             

animácie 

 

MR 36.103,14 12.034,38 2.533,55 50.671,07     36.103,14 12.034,38 2.533,55 

 

50.671,07 

VR             

SPOLU 

 

MR 432.902,74 144.300,91 219.326,51 796.530,16 597.724,15 0,00 184.569,21 782.293,36 1.030.626,89 144.300,91 403.895,72 

 

1.578.823,52 

VR             

spolu 432.902,74 144.300,91 219.326,51 796.530,16 597.724,15 0,00 184.569,21 782.293,36 1.030.626,89 144.300,91 403.895,72 

 

1.578.823,52 
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5.4 Finančný plán pre opatrenia 

 

Finančný plán jednotlivých opatrení je predstavený pomocou nižšie uvedených tabuliek. 

 

Tabuľka č. 26: Sumárna tabuľka finančného plánu 

 

Opatrenie stratégie 

CLLD 
Fond Región 

Spolu 

€ 

EÚ 

€ 

ŠR 

€ 

VZ 

€ 

Iné 

€ 

opatrenie  1.1 (1.3 

PRV) Podpora na 

krátkodobé výmeny 

v rámci riadenia 

poľnohospodárskych 

podnikov 

a obhospodarovania 

lesov, ako aj návštevy 

poľnohospodárskych 

podnikov a lesov  

EPFRV 
MR 

15.789,47 11.250,00 3.750,00 789,47 
 

opatrenie  1.2 (6.2 

PRV) Pomoc na 

začatie podnikateľskej 

činnosti pre 

nepoľnohospodárske 

činnosti vo vidieckych 

oblastiach 

EPFRV 
MR 

200.000, 00 75.000,00  25.000,00 100.000,00 
 

opatrenie  1.3 (6.4 

PRV) Podpora na 

investície do 

vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych 

činností 

EPFRV 
MR 

200.000, 00 75.000,00  25.000,00 100.000,00 
 

opatrenie  2.1 (7.5 

PRV) Podpora na 

investície do 

rekreačnej 

infraštruktúry, 

turistických informácií 

a do turistickej 

infraštruktúry malých 

rozmerov na verejné 

využitie 

EPFRV 
MR 

225.332,77 160.549,60 53.516,53 11.266,64 
 

opatrenie 2.3  

Zakladanie nových a 

podpora existujúcich 

mikro a malých 

podnikov, samostatne 

zárobkovo činných 

osôb, družstiev - 

podpora 

marketingových aktivít 

a podpora miestnych 

EFRR 
MR 

363.636,36  200.000,00 0,00  163.636,36  
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produkčno-

spotrebiteľských 

reťazcov, sieťovanie 

na úrovni miestnej 

ekonomiky a výmena 

skúseností 

opatrenie 3.2 Rozvoj 

základnej 

infraštruktúry v oblasti 

- dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel 

(IROP) 

EFRR MR 
210.526,32 200.000,00 0,00 10.526,32 

 

opatrenie 3.3 Rozvoj 

základnej 

infraštruktúry v oblasti 

- sociálne služby a 

komunitné služby 

(IROP) 

EFRR MR 
92.293,33 50.761,33 0,00 41.532,00 

 

opatrenie 4.1 (7.4 

PRV) Podpora na 

investície do 

vytvárania, 

zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych 

základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času a 

kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

EPFRV 
MR 

94.736,84 67.500,00 22.500,00 4.736,84 
 

opatrenie 5.1 (7.6 

PRV)  Podpora na 

štúdie/investície, ktoré 

súvisia s udržiavaním, 

obnovou a 

skvalitňovaním 

kultúrneho a 

prírodného dedičstva 

obcí, vidieckych 

krajinných oblastí a 

lokalít s vysokou 

prírodnou hodnotou 

vrátane súvisiacich 

sociálno-

ekonomických 

hľadísk, ako aj 

opatrení v oblasti 

environmentálnej 

osvety 

EPFRV 
MR 

10.000,00 € 7.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 
 

Opatrenia PRV: 

opatrenie 6.1 (19.4 

PRV )  

EPFRV 
MR 

50.671,07 36.103,14  12.034,38 2.533,55 
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Tabuľka č. 27: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu  

   PRV (EPFRV) : IROP (EFRR) 

Stratégia CLLD mimo BSK (viac rozvinutý región) 54:46 

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región)  

 

 

Tabuľka č. 28: Zameranie stratégie podľa sektorov   

 

Názov opatrenia stratégie 

CLLD 

Rozpočet na opatrenie 

€ 

Oprávnený 

prijímateľ  

verejný sektor 

(označiť „X“) 

Oprávnený 

prijímateľ 

neverejný 

sektor 

(označiť 

„X“) 

opatrenie  1.1 (1.3 PRV) 

Podpora na krátkodobé 

výmeny v rámci riadenia 

poľnohospodárskych 

podnikov a obhospodarovania 

lesov, ako aj návštevy 

poľnohospodárskych 

podnikov a lesov  

15.000,00  x 

opatrenie  1.2 (6.2 PRV) 

Pomoc na začatie 

podnikateľskej činnosti pre 

nepoľnohospodárske činnosti 

vo vidieckych oblastiach 

100.000,00  x 

opatrenie  1.3 (6.4 PRV) 

Podpora na investície do 

vytvárania a rozvoja 

100.000,00  x 

Podpora na oživenie 

(animácie) 

opatrenie 6.2  (19.3 

PRV) 

Príprava 

a vykonávanie činností 

spolupráce miestnej 

akčnej skupiny 

EPFRV 
MR Samostatná výzva PRV 

opatrenie 6.3  

Efektívne 

zabezpečenie chodu 

MAS, propagácia a 

implementácia 

stratégií CLLD 

EFRR 
MR 

154.697,71 146.962,82 0,00 7.734,89 
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nepoľnohospodárskych 

činností 

opatrenie  2.1 (7.5 PRV) 

Podpora na investície do 

rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry 

malých rozmerov na verejné 

využitie 

179.066,13 x  

opatrenie  2.1 (7.5 PRV) 

Podpora na investície do 

rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry 

malých rozmerov na verejné 

využitie 

35.000,00  x 

opatrenie 2.3  Zakladanie 

nových a podpora 

existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne 

zárobkovo činných osôb, 

družstiev - podpora 

marketingových aktivít a 

podpora miestnych 

produkčno-spotrebiteľských 

reťazcov, sieťovanie na 

úrovni miestnej ekonomiky a 

výmena skúseností 

200.000,00  x 

opatrenie 3.2 Rozvoj 

základnej infraštruktúry v 

oblasti - dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel (IROP) 

120.000,00 x  

opatrenie 3.2 Rozvoj 

základnej infraštruktúry v 

oblasti - dopravné prepojenie 

a dostupnosť sídiel (IROP) 

80.000,00  x 

opatrenie 3.3 Rozvoj 

základnej infraštruktúry v 

oblasti - sociálne služby a 

komunitné služby (IROP) 

50.761,33  x 

opatrenie 4.1 (7.4 PRV) 

Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych 

základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry 

90.000,00 x  

opatrenie 5.1 (7.6 PRV)  

Podpora na štúdie/investície, 

ktoré súvisia s udržiavaním, 

obnovou a skvalitňovaním 

10.000,00 x  
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kultúrneho a prírodného 

dedičstva obcí, vidieckych 

krajinných oblastí a lokalít s 

vysokou prírodnou hodnotou 

vrátane súvisiacich sociálno-

ekonomických hľadísk, ako aj 

opatrení v oblasti 

environmentálnej osvety 

Celkový rozpočet podľa 

sektorov  
----------------------------------------------- 399.066,13 580.761,33 

Percentuálny pomer 

zamerania stratégie  
----------------------------------------------- 40,73 % 59,27  % 
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6 Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť 

 

Stratégia VSP Horehron je integrovaná, inovačná, napĺňa ciele PRV a IROP, ktoré sa 

komplementárne dopĺňajú a jej štruktúra vytvára predpoklad pre dosiahnutie silného 

synergického efektu v území verejno-súkromného partnerstva. 

 

6.1 Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

 

Zlepšovanie ekonomického rozvoja územia je kľúčovou prioritou stratégie, čo sa odrazilo 

najmä v samotnom stanovení opatrení. Základným prínosom stratégie VSP Horehron 

k zlepšeniu ekonomického rozvoja územia sú najmä opatrenia smerujúce k  podpore 

zamestnanosti v riešenom území (vytvorenie 13 pracovných miest: opatrenia stratégie: 1.2, 1.3, 

2.3, 3.3), najmä pomoc na začatie podnikania, opatrenia podporujúce podnikanie, vo forme 

investícií, pre oblasti pôdohospodárstva, diverzifikácie tejto oblasti, na poskytovanie služieb.  

Podiel rozpočtu stratégie k počtu vytvorených miest je 90.444 € (bez chodu MAS a animácií: 

75.731 €.  

Všetky opatrenia sa zameriavajú na miestne špecifiká, na súčasnú štruktúru hospodárstva, 

demografickú a vzdelanostnú štruktúru a na existujúce konkurenčné výhody. Všetky opatrenia 

navrhnuté v stratégii sú plánované s dôrazom na racionálne využívanie prírodných zdrojov, na 

ochranu životného prostredia a na budovanie zelenej infraštruktúry. Starostlivosť o krajinu a jej 

zdroje napĺňa ciele Európskeho dohovoru o krajine. Stratégia výrazne podporuje inovatívne 

prvky, ako aj možnosti zelenej a striebornej ekonomiky na miestnej úrovni. 

 

6.2 Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

 

Medzi základné ciele PRV patrí posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora, 

udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám a najmä 

dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania 

a udržania pracovných miest. Stratégia VSP Horehron sa v rámci opatrení z PRV zaoberá 

a  kladie si za primárny cieľ zvyšovanie konkurencieschopnosti vo vybraných oblastiach, čo sa 

prejavuje aj na výraznej snahe o riešenie prierezových cieľov. Pre územie VSP Horehron sú 

nesmierne dôležité inovácie, zmierňovanie a adaptácia na dôsledky zmeny klímy a najmä 

starostlivosť o životné prostredie, nakoľko územie je charakteristický vysokým prírodným 

potenciálom. Kritériá stratégie sú nastavené tak, aby bola primárne podporená zvýšená 

konkurencieschopnosť v daných sektoroch v rámci územia VSP Horehron.  
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konkurencieschopnosť poľnohospodárstva,  lesníctva a potravinárstva:  

Konkrétne opatrenia zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti územia sú opatrenia 

vytvárajúce pracovné miesta PRV (1.2 a 1.3) a sekundárne opatrenia podporujúce regionálny 

rozvoj VSP Horehron (1.1, 2.1, 4.1 a 5.1). Opatrenia podporujúce  prierezové ciele sú 

nasledovné: ŽP a zmierňovanie klimatických zmien: všetky investičné aktivity opatrení 

stratégie, pretože budú hodnotené v rámci vlastných hodnotiacich kritérií v zmysle ich dopadu 

na ŽP a adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.  

 

ochrana a zlepšenie životného prostredia (adaptácia na dôsledky zmeny klímy, zelené verejné 

obstarávanie, energeticky úsporné opatrenia): 

Starostlivosť o životné prostredie patrí k prioritám VSP Horehron. Táto priorita, bola jasne 

definovaná v samotnej stratégii VSP Horehron, ako aj v jej opatreniach. V stratégii sa 

prierezovo zameriavame na ochranu životného prostredia, ako aj jeho tvorbu, na adaptačné 

opatrenia pre zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy a najmä na podporu budovania 

zelenej infraštruktúry. Vytvárame predpoklady na zavádzanie inovatívnych ekologických 

prvkov a prístupov s cieľom zvýšenia synergického efektu. Zameranie sa jasne odráža 

v stanovených prioritách, je premietnuté v hodnotiacich kritériách venovaných budovaniu 

zelenej infraštruktúre, adaptácii na klimatickú zmenu a cez jednotlivé opatrenia bude riešený 

územný systém ekologickej stability (opatrenie 3.1) či prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch 

(opatrenie 5.2). Pri plnej realizácii stratégie dosiahneme v území vysokú environmentálnu 

účinnosť realizovaných projektov. Jednou z významných požiadaviek pri hodnotení projektov 

v rámci VSP Horehron je práve environmentálna vhodnosť navrhnutého riešenia, využitie 

miestnych prírodných zdrojov, minimalizácia dopadov na životné prostredie, efektívne 

nakladanie so zdrojmi a realizácia adaptačných opatrení vo väzbe na zmenu klímy. 

 

podpora znevýhodnených/ marginalizovaných skupín pri rozvoji ekonomického potenciálu 

územia: 

Stratégia počíta v plnej miere s začleňovaním zraniteľných skupín obyvateľstva do jej 

implementácie. Pri jej implementácii sa zameriava hlavne na obyvateľov na okraji sociálneho 

vylúčenia, marginalizované rómske komunity, dlhodobo nezamestnaných a bez pracovných 

návykov, telesne/zdravotne postihnutých. Tieto priority sú premietnuté v opatrení venovanom 

komunitnej oblasti. Špecifický dôraz je kladený na opatrenia určené pre sociálne začleňovanie 

marginalizovaných  skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít.  Do 

prípravy všetkých opatrení boli zapojení relevantní aktéri z miestnej úrovne a zárukou 
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začlenenia marginalizovanej rómskej komunity do implementácie stratégie je členstvo ich 

zástupcu v Rade VSP Horehron (R. Pokoš – starosta obce Vaľkovňa). 

Aspekty environmentálnej účinnosti: 

Aplikácia environmentálnej účinnosti pri plánovaných projektoch, zavádzaní inovatívnych 

ekologických prvkoch a prístupoch, prvkoch zelenej infraštruktúry a zvýšení synergického 

efektu bude zabezpečená stimulačnými a preventívnymi opatreniami. Projekty budú v zmysle 

daného posudzované vlastnými hodnotiacimi kritériami, ktoré uprednostnia aktivity priateľské 

k životnému prostrediu v zmysle dopadu realizácie projektu (využitie regionálnych materiálov, 

súčasť projektu sú prvky zelenej infraštruktúry, inovácie procesného či produktového 

charakteru, atď.). 

 

 

6.3 Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

 

Cieľmi IROP, ktoré napĺňa stratégia VSP Horehron, sú najmä zlepšenie udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi rozvojovými centrami územia a ich zázemím vo verejných službách 

a verejných infraštruktúrach, ako aj zvýšenie zamestnanosti na lokálnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií. Opatrenia stratégie sú zamerané na zakladanie nových a podporu 

existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev, na 

podporu marketingových aktivít a podporu miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, 

sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmenu skúseností, na rozvoj základnej 

infraštruktúry v oblasti dopravných  prepojení a dostupnosti sídiel, v oblasti sociálnych služieb 

a komunitných služieb a infraštruktúry vzdelávania. Primárnou snahou pri tvorbe stratégie bola 

vyváženosť, vhodný finančný pomer, vecné a logické včlenenie týchto opatrení do štruktúry 

stratégie, ich doplnkovosť a synergické pôsobenie. Podiel určenej sumy na vytvorenie 1 

pracovného miesta IROP nepresahuje 50 tis. € (200 tis. € na cieľ 5.1.1 – 6 pracovných miest) 

a zároveň je na cieľ 5.1.1 alokovaných viac ako 30% finančných prostriedkov z aktivít 

financovaných z IROP. 

 

6.4 Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

 

6.4.1 Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať  

 

Výsledný synergický dopad implementácie našej stratégie je jedným z jej základných 

predpokladov na realizáciu. Realizáciou opatrení navrhovaných v stratégii a realizáciou ďalších 

opatrení z iných plánov a projektov (Programy rozvoja obcí, Program rozvoja Mikroregiónu 

Horehron, samostatné projekty obcí, hlavne investičného charakteru)  predpokladáme silný 
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synergický efekt v území. Už pri tvorbe stratégie, ako aj príprave plánov rozvoja, sme opatrenia 

koordinovali a plánovali s cieľom maximalizácie synergického efektu,  racionalizácie 

a efektívneho využitia finančných zdrojov.  Strategicky sa bude územie orientovať aj na 

realizáciu projektov cezhraničnej  spolupráce (SK-HU) a na podporu inovácii z programu 

Horizont 2020. 

 

6.4.2 Synergie a komplementarity  

 

Podporu z PRV a IROP vnímame ako komplementárnu k ostatným plánovaným podporám 

hlavne z Operačného programu Kvalita životného prostredia (projekty na realizáciu 

environmentálnej infraštruktúry a projekty na podporu budovania zelenej infraštruktúry – 

Prioritná os 1, OP KŽP), Operačného programu ľudské zdroje (zamerané na vzdelávacie 

aktivity), ktoré vnímame ako vzájomne komplementárne, s cieľom zabezpečenia udržateľného 

rozvoja územia VSP Horehron. V rámci ostatných programov a finančných nástrojov boli 

identifikované viaceré tematicky  podobné aktivity, ktorých podpora vytvára predpoklady pre 

dosiahnutie komplementarity a synergie s predmetom podpory CLLD stratégie VSP Horehron. 

Ide predovšetkým o aktivity podporované v rámci  LIFE a Environmentálneho fondu. Stratégia 

vytvára väzby na Programy rozvoja všetkých obcí VSP Horehron, ako aj na samotný Program 

rozvoja Mikroregiónu Horehron, ktoré vychádzajú z jednotného strategického rámca a potrieb 

miestnych obyvateľov. Stratégia CLLD nie je v priamom rozpore s inými stratégiami v území 

a je s nimi vo vzájomnom súlade a doplnkovosti. Jedná sa napríklad o Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023 (konkrétne 

PO 2 a PO3) alebo Plán rozvoja cestovného ruchu na Horehroní (2.31 a 2.32). 

 

6.5 Popis multiplikačných efektov  

 

Efekty implementácie CLLD stratégie môžeme definovať ako priame, nepriame a indukované. 

Základným efektom CLLD stratégie bude investícia a jej následný vplyv. (Zvyšovanie 

investícií spôsobuje zvyšovanie dôchodku. To zase spôsobuje zvýšenie zamestnanosti). Priame 

vplyvy sa viažu na príjmy zo zvýšeného dopytu v území VSP Horehron. Nepriame vplyvy sú 

výsledkom zvýšeného príjmu odvetví, ktoré vstupujú do dotknutých aktivít podporovaných 

stratégiou. Dodatočný dopyt vyvolá dopyt aj po ďalších ekonomických činnostiach, tzv. 

dodávkach proti prúdu. Indukované vplyvy implementácie stratégie predstavujú generované 

dodatočné vplyvy výdavkov zamestnancov a vyvolané investície, ktoré sa prejavia v takmer 

všetkých ekonomických odvetviach. 
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Podľa hodnotenia multiplikátora, je možné odhady dopadov realizovať expertným odhadom, 

porovnaním z podporných štúdií, porovnaním odvetvových multiplikátorov a použitím input – 

output modelov. Z hľadiska štatistických zisťovaní (referenčných regiónov) na úrovni nášho 

regiónu je nutné pristupovať k hodnoteniu individuálne.  

Hodnotenie multiplikačného efektu CLLD stratégie budeme sledovať prostredníctvom 

hodnotenia reťazca medzi vznikajúcimi produktami stratégie, hodnotenia efektivity 

novovzniknutých a poskytovaných služieb, na to viazaných aktivít, hodnotenie celkového 

rozvoja  socioekonomických aktivít a šírenia výsledkov a výstupov jednotlivých podporených 

produktov. Hodnotenie bude prebiehať v strede implementácie CLLD stratégie (mid-term 

hodnotenie) a po jej ukončení (ex-post hodnotenie) formou písomnej hodnotiacej správy. 

 

 

 

 

 

 

 


