INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA
MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY MIKROREGIÓNU
TEPLIČKA

DODATOK Č.7
DODATOK Č.7 K INTEGROVANEJ STRATÉGII ROZVOJA ÚZEMIA

Názov integrovanej stratégie rozvoja územia:
Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička
Názov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
Adresa:
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Meno priezvisko, titul
Podpis

PhDr. Štefan Škultéty
Pečiatka

Dodatok č.7 k Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny
mikroregiónu Teplička nadobúda platnosť dňom doručenia Rozhodnutia o schválení zmeny
(dodatku) Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava.
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V súlade s Oznámením riadiaceho orgánu o vykonaní aktualizácie opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4 a o vykonaní aktualizácie jednotlivých častí
Integrovanej stratégie rozvoja územia a príloh v zmysle „Dodatku č.11, ktorým sa mení a
dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader“, najvyšší orgán – Valné zhromaždenie
Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička - schválil dňa 3.4.2012, v Trenčianskych
Tepliciach aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS mikroregiónu Teplička
dodatkom č.7 k Integrovanej stratégií rozvoja územia
v súlade s Usmernením pre
administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11, platná od 6. 3. 2012 a účinná od 26.3.2012 a to
v nasledovných častiach:
INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY MIKROREGIÓNU
TEPLIČKA:

-

KAPITOLA 5:

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMENTÁCII INTEGROVANEJ STRATÉGIE
ROZVOJA ÚZEMIA

INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY MIKROREGIÓNU
TEPLIČKA, ČASŤ – PRÍLOHY:

-

Príloha č.4 - Opatrenia osi 3 programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
implementované prostredníctvom osi 4 leader

-

Príloha č.8 – Personálna matica

-

Príloha č.12 – Interné vykonávacie predpisy
o Organizačný poriadok
 Časť A Všeobecné ustanovenia
o Štatút výberovej komisie
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KAPITOLA

5:
IMPLEMENTAČNÝ
RÁMEC
PRI
IMPLEMENTÁCII
INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

5.1 Organizačná štruktúra a zdroje
5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva
(MAS)

Výberová komisia je výkonný orgán združenia, ktorý sa schádza podľa potreby na podnet
Správnej rady. Členov výberovej komisie vyberá a odvoláva Správna rada, ktorej sa zo svojej
činnosti aj zodpovedajú. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Na zasadnutí výberovej komisie
MAS musia byť prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka nariadenia Rady
(ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia
súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50%
všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých
rozhodujúcich hlasov.
Výberová komisia v zmysle realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS MT:
1. Hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty), a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré
schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV Správnej
rade a vypracúva správy o výberovom procese, ktoré obsahujú aj zoznam všetkých
hodnotených projektov pre VZ.
i) zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp.
neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu

Výberová komisia je výkonný orgán združenia, ktorý sa schádza podľa potreby na podnet
Správnej rady. Členov výberovej komisie vyberá a odvoláva Správna rada, ktorej sa zo svojej
činnosti aj zodpovedajú. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Výberová komisia MAS prijíma
rozhodnutia o výbere ŽoNFP (projektov) na základe rozhodovania (hlasovania), pričom na
zasadnutí výberovej komisie MAS musia byť prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná
podmienka nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č.
1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť
zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max.
50% všetkých rozhodujúcich hlasov. Hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) vykonáva len
jedna výberová komisia MAS, ktorá bola zriadená výkonným orgánom pre príslušnú Výzvu na
implementáciu stratégie. Nie je prípustné, aby hodnotenie a vyber ŽoNFP (projektov) v rámci
jednej Výzvy na implementáciu stratégie vykonávali 2 a viac výberových komisií MAS, ktoré
sú zložené z iných členov. Prípustné je nahradenie toho člena komisie, ktorý bol vylúčený
z konania z titulu zaujatosti, novým členom komisie.
Výberová komisia v zmysle realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS MT:
1. Hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty), a predkladá štatutárnemu orgánu MAS
a vypracúva správy o výberovom procese, ktoré obsahujú aj zoznam všetkých
hodnotených projektov pre VZ.
3

i) zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp.
neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3 Príjem ŽoNFP (projektov)
Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie

Výzvy v rámci implementácie stratégie budú zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým,
že posledná výzva bude zverejnená do 31. decembra 2012.
Výzvy v rámci implementácie stratégie budú zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým,
že posledná výzva bude zverejnená do 31. mája 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti
Manažér MAS MT zverejní Oznámenie o zverejnení výzvy nasledovným spôsobom:
- zverejnením na internetovej stránke MAS MT,
- na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (verejné informačné tabule obcí),
- oznamom v miestnej a regionálnej televízii.
Manažér MAS MT zverejní Oznámenie o zverejnení výzvy nasledovným spôsobom:
- zverejnením na webovom sídle MAS MT,
- na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (verejné informačné tabule obcí),
- oznamom v miestnej a regionálnej televízii.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov
ŽoNFP (projekt) sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve na Sekretariáte Správnej rady
v úradných hodinách.
MAS MT zabezpečí príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu v rámci prvej výzvy do štyroch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na
implementáciu stratégie, minimálne počas 14 pracovných dní.
1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne
uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlási MAS MT.
2. ŽoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať
prostredníctvom osi 4 Leader sa predkladajú na Sekretariát Správnej rady podľa realizácie
projektu, a to osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej
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stránke MAS MT a taktiež na http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk spolu
s prílohami v zmysle ŽoNFP.
3.

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v jednom vyhotovení, ktoré MAS následne
predkladá na PPA. MAS si z predložených ŽoNFP vyhotoví fotokópie, ktoré eviduje a
uchováva za účelom kontroly a ďalšieho možnej dodatočnej potreby. MAS MT prijíma
len kompletné ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle
Zoznamu povinných príloh k ŽoNFP (projektu) vrátane povinných a nepovinných príloh
(ak si MAS v stratégií stanovila), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP
(projektu) – výberové a hodnotiace kritéria, resp. prílohy na preukázanie kritérií
spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre opatrenia osi 3 (ak si MAS stanovila)
v schválenej stratégií. MAS vykoná kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu
v zmysle podmienok Usmernenia, Príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných
prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb
v rámci osi 4 Leader, bod 8.1.

4. MAS MT vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Povinné prílohy projektu. Manažér MAS
pri prijímaní ŽoNFP (projektov) vykoná kontrolu formy predpísaných príloh (originál,
fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp. elektronická verzia v zmysle povinných
príloh k ŽoNFP). V prípade, ak ŽoNFP (projekt) bude nekompletný a/alebo forma
predpísaných príloh nie je v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu), ako napr. iný
názov prílohy a pod. nebude manažérom MAS prevzatý. Po prijatí kompletnej ŽoNFP
(projektu) je MAS povinná dodržiavať postup prijímania ŽoNFP (projektov), ktorý je
uvedený v Usmernení, Príloha č. 8 Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od
konečného prijímateľa - predkladateľa projektu a k tvorbe kódu projektu. Manažér MAS
vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu) v súlade s Usmernením, Príloha č 9.
Potvrdenie o prijatí Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pridelení kódu projektu a
zároveň vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku –Prijatie ŽoNFP (projektu) na MAS.
5. Po ukončení jednotlivých výziev je MAS povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň po
skončení prijímania ŽoNFP (projektov) poslať tabuľku s prehľadom všetkých prijatých
ŽoNFP projektov (pozri Usmernenie, Príloha č. 7 Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov)
pre PRV SR 2007-2013 os 4 Leader) prostredníctvom emailu na adresu: leader@apa.sk.

Administratívny postup príjmu a registrácie (ŽoNFP) projektov
Konanie o ŽoNFP (projekte) sa začína doručením ŽoNFP (projektu) na príslušnú MAS. MAS
a PPA v konaní o ŽoNFP (projekte) zisťujú splnenie podmienok poskytnutia podpory
uvedených vo Výzve na implementáciu stratégie a v Usmernení a preveria súlad dokumentov
predložených na základe Výzvy na implementáciu stratégie s osobitnými predpismi.
ŽoNFP (projekt) sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve na Sekretariáte Správnej rady
v úradných hodinách.
MAS MT zabezpečí príjem ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu v rámci prvej výzvy do štyroch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na
implementáciu stratégie, minimálne počas 14 pracovných dní.
1.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP (projekt) v termíne
uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlási MAS MT.
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2.

ŽoNFP (projekt) pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať
prostredníctvom osi 4 Leader sa predkladajú na Sekretariát Správnej rady podľa realizácie
projektu, a to osobne na predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na webovom sídle
MAS MT a taktiež na http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk spolu s prílohami
v zmysle ŽoNFP.

3.

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v jednom vyhotovení, ktoré MAS následne
predkladá na PPA. MAS si môže od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
vyžiadať aj kópiu ŽoNFP (projektu), resp. si urobí fotokópie, ktoré eviduje a uchováva za
účelom kontroly a ďalšieho možnej dodatočnej potreby. MAS MT prijíma len kompletné
ŽoNFP (projekty), ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu
povinných príloh k ŽoNFP (projektu) vrátane povinných a nepovinných príloh (ak si MAS
v stratégií stanovila), ktoré boli predmetom kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektu) –
výberové a hodnotiace kritéria, resp. prílohy na preukázanie kritérií spôsobilosti, ktoré si
stanovila MAS pre opatrenia osi 3 (ak si MAS stanovila) v schválenej stratégií. Pri
prijímaní ŽoNFP (projektov) manažér MAS1 vykoná kontrolu predloženia všetkých
povinných príloh uvedených v Zozname povinných príloh k ŽoNFP (projektu) a vyplní
v ŽoNFP (projekte) tabuľku – Povinné prílohy projektu. V prípade, ak ŽoNFP (projekt)
bude nekompletný v zmysle povinných príloh k ŽoNFP (projektu) nebude manažérom
MAS prevzatý. Po registrácií kompletnej ŽoNFP (projektu) je MAS povinná dodržiavať
postup prijímania ŽoNFP (projektov), ktorý je uvedený v Usmernení, Príloha č. 8 Pokyny
pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
a k tvorbe kódu projektu. Manažér MAS vystaví Potvrdenie o prijatí ŽoNFP (projektu)
v súlade s Usmernením, Príloha č 9. Potvrdenie o prijatí Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a pridelení kódu projektu a zároveň vyplní v ŽoNFP (projekte) tabuľku –
Prijatie ŽoNFP (projektu) na MAS.

4.

Po ukončení jednotlivých výziev je MAS povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň
po skončení prijímania ŽoNFP (projektov) poslať tabuľku s prehľadom všetkých
prijatých ŽoNFP projektov (pozri Usmernenie, Príloha č. 7 Zoznam prijatých ŽoNFP
(projektov) pre PRV SR 2007-2013 os 4 Leader) prostredníctvom emailu na adresu:
leader@apa.sk. V prípade, ak Výzva na implementáciu stratégie nebude vypracovaná
podľa vzoru a nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v Usmernení, príloha č. 18
Vzor výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja
územia, PPA je oprávnená príslušnú Výzvu na implementáciu stratégie zrušiť.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež
predložiť:
a) v prípade stavebných investícií
1) právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál
alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo kópiu žiadosti o vydanie stavebného
1

Môže vykonávať aj osoba na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.
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povolenia, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na
vyzvanie PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),
2) ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách
(ak nie je potrebné stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného
úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s
jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný k ŽoNFP (projektu) taktiež
predložiť:
a) v prípade stavebných investícií
1) právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál
alebo úradne osvedčená fotokópia) alebo kópiu žiadosti o vydanie stavebného
povolenia, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie
PPA pri podpise zmluvy ( úradne osvedčená fotokópia),
2) ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je
potrebné stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že
nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým
situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom.
3) rozhodnutie o využívaní územia v zmysle § 39 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zriadenia
športových ihrísk.
7) V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt)
neobsahuje formálne náležitosti obsahovej správnosti predložených príloh, bude
konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to
osobne alebo doporučene poštou (pri osobnom prevzatí výzvy na doplnenie ŽoNFP
(projektu) musí byť jej osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom
projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu povinný ju používať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu),
ktorý sa zakladá k ŽoNFP (projektu)).

7) V prípade, ak manažér MAS pri formálnej kontrole zistí, že ŽoNFP (projekt)
neobsahuje formálne náležitosti obsahovej správnosti predložených príloh vrátane
formálnych nedostatkov v ŽoNFP (projekte), bude konečnému prijímateľovi –
predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene
poštou (pri osobnom prevzatí výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu) musí byť jej
osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené
podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju
používať, a to na rovnopise Výzvy na doplnenie ŽoNFP (projektu), ktorý sa zakladá k
ŽoNFP (projektu)).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

5.4 Výber ŽoNFP (projektov)
PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) si vyhradzuje právo dodatočného
vyžiadania ďalších informácií a dokladov (v záujme objasnenia nezrovnalostí a
nejasností) od MAS ako aj od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
v závislosti od charakteru ŽoNFP (projektu) – Výzva na doplnenie. V prípade, ak si
PPA bude dodatočne vyžadovať ďalšie informácie a doklady (v záujme objasnenia
nezrovnalostí a nejasností v rámci administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov))
priamo od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu je povinná:
- písomne informovať príslušnú MAS (PPA uvedie aké informácie a doklady si
vyžaduje),
- dokumenty, ktoré predložil konečný prijímateľ – predkladateľ projektu na
vyžiadanie PPA musia byť v kópií predložené aj na príslušnú MAS a to zo strany
PPA.
PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) nesmie meniť hodnotenie ŽoNFP
(projektu) v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré si stanovila MAS
(výberové kritéria a bodovacie kritéria), ale v prípade nejasností je oprávnená si
vyžiadať špecifikáciu posudzovania jednotlivých výberových a bodovacích kritérií.

8)

10) PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na
PPA (vrátane výzvy na doplnenie – vyžiadanie si ďalších informácií, resp. objasnenie
nezrovnalostí) vykoná administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) prijatých na PPA,
ktorá pozostáva z kontroly:
a.
b.

c.

ŽoNFP (projektov), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS v zmysle
oprávneného vylúčenia ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia.
ŽoNFP (projektov), ktoré MAS neschválila/neodporúča na financovanie z PRV
(nesplnenie podmienok administratívnej kontroly a/alebo nesplnenie kritérií na
hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila
MAS) v zmysle oprávneného neschválenia ŽoNFP (projektov) na financovanie
z PRV.
ŽoNFP (projektov), ktoré MAS schválila/odporúča na financovanie z PRV.

PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) si vyhradzuje právo dodatočného
vyžiadania ďalších informácií a dokladov (v záujme objasnenia nezrovnalostí a
nejasností) od MAS ako aj od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
v závislosti od charakteru ŽoNFP (projektu) – Výzva na doplnenie. V prípade, ak si
PPA bude dodatočne vyžadovať ďalšie informácie a doklady (v záujme objasnenia
nezrovnalostí a nejasností v rámci administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov))
priamo od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu je konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu povinný dokumenty, ktoré predložil na vyžiadanie PPA
predložiť v kópií aj na príslušnú MAS.
PPA pri administratívnej kontrole ŽoNFP (projektov) nesmie meniť hodnotenie ŽoNFP
(projektu) v súlade s kritériami na hodnotenie ŽoNFP (projektov), ktoré si stanovila MAS

8)
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(výberové kritéria a bodovacie kritéria), ale v prípade nejasností je oprávnená si
vyžiadať špecifikáciu posudzovania jednotlivých výberových a bodovacích kritérií.
10) PPA do 70-tich pracovných dní od prijatia Protokolu o výbere ŽoNFP (projektov) na
PPA (vrátane výzvy na doplnenie – odstránenie formálnych a obsahových nedostatkov
v ŽoNFP (projekte), vyžiadanie si ďalších informácií, resp. objasnenie nezrovnalostí)
vykoná administratívnu kontrolu ŽoNFP (projektov) prijatých na PPA, ktorá pozostáva
z kontroly:
d.
ŽoNFP (projektov), ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly MAS v zmysle
oprávneného vylúčenia ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia.
e.
ŽoNFP (projektov), ktoré MAS neschválila/neodporúča na financovanie z PRV
(nesplnenie podmienok administratívnej kontroly a/alebo nesplnenie kritérií na
hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila
MAS) v zmysle oprávneného neschválenia ŽoNFP (projektov) na financovanie
z PRV.
f.
ŽoNFP (projektov), ktoré MAS schválila/odporúča na financovanie z PRV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov) podľa predchádzajúceho bodu písm. a) až c)
tejto kapitoly sa vykonáva zmysle kontroly:
splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenia osi 3,
ktoré si stanovila MAS v súlade s bodom 8. tejto kapitoly;
splnenie podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného
orgánu MAS, ktorá musí odrážať podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia
súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s
min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max.
50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie
stratégie vrátane kontroly v rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre
MAS, ktoré sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8
Personálna matica a vo výberovej komisii MAS), nominovaná osoba do
jednotlivých orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov.
vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov členov
výberovej komisie MAS, členov výkonného orgánu MAS, štatutárneho orgánu
MAS a manažér MAS.

Administratívna kontrola ŽoNFP (projektov) podľa predchádzajúceho bodu písm. a) až c)
tejto kapitoly sa vykonáva kontrolou:
splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) pre príslušné opatrenia osi 3,
ktoré si stanovila MAS v súlade s bodom 8. tejto kapitoly;
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-

-

-

čestného vyhlásenia konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v zmysle
Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov
(oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;
splnenia podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného
orgánu MAS, ktorá musí odrážať podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia
súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s
min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max.
50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie
stratégie vrátane kontroly v rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre
MAS, ktoré sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8
Personálna matica a vo výberovej komisii MAS), nominovaná osoba do
jednotlivých orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov.
vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení
zaujatosti členov výberovej komisie MAS, štatutárneho orgánu MAS a manažéra
MAS, resp. osôb na základe inštitútu plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa
stanov, výmeny a pod. v zmysle ustanovení Usmernenia, bod 8.1 Hodnotenie
a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci
implementácie stratégie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.

PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú
MAS do 30 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA a to
nasledovne:

12.

PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŽoNFP (projektov) príslušnú
MAS do 7 pracovných dní od vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP
(projektu) a to nasledovne:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je MAS povinná:
- postupovať podľa Usmernenia, kapitoly 8. Hodnotenie a výber projektov konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie
13.

V prípade, ak PPA v rámci administratívnej kontroly zistí pochybenie pri:
a)

súlade Výzvy na implementáciu stratégie a/alebo postupov pre výber projektov pre
príslušne opatrenie osi 3 (proces výberu a hodnotenia kritérií ŽoNFP (projektov))
so schválenou stratégiou, resp. dodatkom k stratégií,
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splnení podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS a výkonného orgánu
MAS, ktorá musí odrážať podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného
sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 %
všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 %
všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie
vrátane kontroly v rámci jednotlivých orgánov v organizačnej štruktúre MAS, ktoré
sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná osnova, Príloha č.8 Personálna
matica a vo výberovej komisii MAS), nominovaná osoba do jednotlivých orgánov
nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov,
c) vyhlásení o nestrannosti a vyhlásení o zamedzení konfliktu záujmov členov
výberovej komisie MAS a výkonného orgánu MAS,
vyzve príslušnú MAS k náprave /výzva k náprave/.
V prípade pochybenia v zmysle tohto bodu, písm. a) a b) PPA vyzve príslušnú MAS
k náprave /výzva k náprave/ - zrušenie Výzvy na implementáciu stratégie pre príslušné
opatrenie osi 3. MAS je následné povinná písomne požiadať PPA o jej zrušenie. Súčasťou
žiadosti o zrušenie Výzvy na implementáciu stratégie je odôvodnenie tejto potreby. PPA
zabezpečí ďalší postup v zmysle ustanovení § 36 ods. 5 až 7 zákona č. 528/2008 Z.z v znení
neskorších predpisov. ŽoNFP (projekty) podané do termínu zrušenia Výzvy na implementáciu
stratégie MAS vráti konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu, ak PPA
nerozhodne inak.
b)

V prípade pochybenia v zmysle tohto bodu, písm. c) PPA postupuje v zmysle Usmernenia,
bod 8.2 Neschválenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
v rámci implementácie stratégie, písm. B.

14.

PPA zverejní prostredníctvom internetovej stránky NSRV v intervale štvrťročne stav
kontrahovania podľa jednotlivých MAS (stav zazmluvnených finančných prostriedkov).

Spôsob zostavenia výberovej komisie
Členov výberovej komisie vyberá a odvoláva Správna rada, ktorá schvaľuje štatút výberovej
komisie. Jednotliví členovia sa zo svojej činnosti zodpovedajú Správnej rade. Ustanovenia
ohľadom zostavenia a zloženia výberovej komisie sú súčasťou aj kapitoly 5.1.1. Organizačná
štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS).
Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa, menuje Správna rada pre
každú výzvu novú Výberovú komisiu. Tá istá osoba môže byť členom viacerých Výberových
komisií.
Štatutárny orgán MAS, manažér MAS, členovia Výkonného orgánu a členovia výberovej
komisie musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií“, „Vyhlásenie
o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“. Vo vyhláseniach „vyhlásenia o
nestrannosti“, „Vyhlásenie o nestrannosti konfliktu záujmov“ musí byť deklarované že člen
výberovej komisie MAS:
nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektov,
11

- nie je s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu v zamestnaneckom alebo
inom obdobnom pomere (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby,
mandátna zmluva, príkazná zmluva a pod.),
- nie je štatutárnym orgánom konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ani
členom riadiacich orgánov, dozorných orgánov a pod.,
- nezúčastnil sa na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca alebo expert
v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený na
zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy
(napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva,
príkazná zmluva, a pod.) s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,
- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s konečným prijímateľom–
predkladateľom projektu ani s ktorýmkoľvek uchádzačom na dodávateľa tovarov, prác
alebo služieb v rámci predkladaných projektov.
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“
musí byť deklarované, že manažér MAS:
- nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,
- nie je štatutárnym orgánom

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu, ani
členom riadiacich orgánov, dozorných orgánov a pod.,
- nezúčastnil sa na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca alebo expert
v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený na
zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy
(napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva,
príkazná zmluva, a pod.) s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,
- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s ktorýmkoľvek uchádzačom na
dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci predkladaných projektov.
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“
musí byť deklarované, že člen Výkonného orgánu:
- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s ktorýmkoľvek uchádzačom na
dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci predkladaných projektov.
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“
musí byť deklarované, že štatutárny orgán MAS:
- nezúčastnil sa na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca alebo expert
v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený na
zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy
(napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí služby, mandátna zmluva,
príkazná zmluva, a pod.) s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu,
- nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) s ktorýmkoľvek uchádzačom na
dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci predkladaných projektov.
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Vo vyhláseniach musí byť uvedené číslo Výzvy na implementáciu stratégie a názov
opatrenia, ktorých sa vyhlásenie týka. Vyhlásenia môžu byť spoločné pre všetky ŽoNFP
(projekty) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie, alebo osobitne pre jednotlivé
ŽoNFP (projekty) príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie.
Každý člen výberovej komisie MAS, ktorý je v akomkoľvek prepojení, alebo v inom vzťahu,
ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP (projektu) s konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu a/alebo s víťazom dodávateľa v zmysle podmienok Usmernenia,
kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb je povinný túto skutočnosť predpokladaného
konfliktu záujmov oznámiť štatutárnemu orgánu MAS ihneď ako sa o nej dozvie a v ďalšom
procese, nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým spôsobom ovplyvňovať. V prípade
zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS nahradený iným členom,
pričom musí byť dodržaná podmienka nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho
nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane
občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov
a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov.
Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu. Ak je súčasťou
predkladanej ŽoNFP (projektu), cenová ponuka dodávateľa v zmysle podmienok
Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených
žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, dodávateľ tejto cenovej
ponuky resp. jeho štatutárny zástupca, zamestnanec, člen riadiacich orgánov, dozorných
orgánov a pod. nesmie byť členom výberovej komisie.
Každý člen Výkonného orgánu MAS a manažér MAS, ktorý je v akomkoľvek prepojení, alebo
vzťahu, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP (projektu) s konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu a/alebo víťazom dodávateľa v zmysle podmienok Usmernenia,
kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb je povinný túto skutočnosť predpokladaného
konfliktu záujmov oznámiť štatutárnemu orgánu MAS ihneď ako sa o tom dozvie. Zároveň
manažér MAS, člen Výkonného orgánu MAS, štatutárny orgán MAS nesmie byť v žiadnom
prepojení, alebo vzťahu, ktorý by mohol ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP (projektu)
s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu a/alebo s ktorýmkoľvek uchádzačom
na dodávateľa v zmysle podmienok Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu
konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných
prác a služieb.

Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie je MAS povinná:
-

postupovať podľa Usmernenia, kapitoly 8. Hodnotenie a výber projektov konečného
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie
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13.

PPA zverejní prostredníctvom webového sídla NSRV v intervale štvrťročne stav
kontrahovania podľa jednotlivých MAS (stav zazmluvnených finančných prostriedkov).

Spôsob zostavenia výberovej komisie
Členov výberovej komisie vyberá a odvoláva Správna rada, ktorá schvaľuje štatút výberovej
komisie. Jednotliví členovia sa zo svojej činnosti zodpovedajú Správnej rade. Ustanovenia
ohľadom zostavenia a zloženia výberovej komisie sú súčasťou aj kapitoly 5.1.1. Organizačná
štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS).
Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa, menuje Správna rada pre
každú výzvu novú Výberovú komisiu. Tá istá osoba môže byť členom viacerých Výberových
komisií.
Zaujatosť
Osoby, ktoré sa v rámci MAS podieľajú na konaní o ŽoNFP (projekte) sú povinné
dodržiavať ustanovenia § 45 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
týkajúce sa zaujatosti a konfliktu záujmov.
Konfliktom záujmov sa rozumie stav, ktorý nie je v súlade s nestranným a objektívnym
výkonom funkcií v rámci konania o ŽoNFP (projekte), ktoré súvisia s/so:
– prijímaním ŽoNFP (projektov) a vykonávaním formálnej kontroly, kapitola
2.Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS, bod 2. Výkonný orgán, manažér
MAS,
– hodnotením a schvaľovaním predkladaných ŽoNFP (projektov) v rámci Výziev na
implementáciu stratégie, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra
MAS, bod 2. Výkonný orgán, písm. a,
– zastupovaním MAS zmysle Usmernenia, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2
Štruktúra MAS, bod 3. Štatutárny orgán – predseda.
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov
a vylúčení zaujatosti “ musí štatutárny orgán MAS, manažér MAS, člen výberovej komisie
MAS, deklarovať, že2 v čase od termínu zverejnenia Výzvy na implementáciu stratégie až
po ukončenie konania o ŽoNFP (projektu):
a) nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,
b) nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu alebo jeho partnera,
c) nie je spoločníkom konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo jeho
partnera,
d) nezúčastnil sa osobne na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca,
expert, ktorý za úplatu vypracoval daný projekt, neposkytoval externý manažment
(zároveň nie je štatutárnym orgánom, nemá majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá
2

Deklaruje sa len v prípade, ak nie sú zistené skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť štatutárneho orgánu MAS, manažéra
MAS, člena výberovej komisie. Deklaruje aj osoba v prípade, ak sa využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa
stanov, výmeny a pod.
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vykonáva externý manažment) v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP
(projektu), ktorý je založený na zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to
na základe osobitnej zmluvy (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí
služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva, a pod.) alebo na základe iného zmluvného
vzťahu s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,
e) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) osobe, uvedenej v písm. a) až d),
f) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) k víťaznému uchádzačovi na
dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci predkladaných projektov,
g) nie je dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP
(projektu).
Vo „Vyhlásení o nestrannosti“, „Vyhlásení o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení
zaujatosti “ musí byť uvedené číslo Výzvy na implementáciu stratégie a názov opatrenia,
ktorých sa vyhlásenie týka. Vyhlásenia môžu byť spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty)
v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie, alebo osobitne pre jednotlivé ŽoNFP
(projekty) príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie.
Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu.
Za konflikt záujmov sa nepovažuje, ak osoba zainteresovaná do prípravy a uverejňovania
Výziev na implementáciu stratégie je v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere3
s MAS a ktorej pracovnou úlohou/náplňou je poskytovať informácie a konzultácie pre
potenciálnych konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, ak je výkon tejto funkcie
financovaný z verejných zdrojov.
Všetky zmluvy o poskytnutí NFP musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy o
poskytnutí NFP a ustanovenie o vrátení vyplatených finančných prostriedkov, pokiaľ
príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo obdobné podanie dospeje k záveru, že došlo
k porušeniu zásad konfliktu záujmov.
Osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte), je z tohto konania vylúčená, ak so
zreteľom na jej pomer ku konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu alebo ŽoNFP
(projektu) možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte) dozvie o skutočnostiach
nasvedčujúcich jej zaujatosť, oznámi to bezodkladne písomne RO, prostredníctvom
elektronických prostriedkov a následne osobne alebo doporučene poštou na adresu MPRV
SR, Sekcia rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a MAS.
Manažér MAS, člen výberovej komisie MAS, kópiu tohto oznámenia súčasne doručí aj
štatutárnemu orgánu MAS. Štatutárny orgán MAS kópiu tohto oznámenia súčasne doručí
výkonnému orgánu MAS.

3

Pracovný pomer (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)
plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa Zákonníka práce v
znení neskorších predpisov, externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody
o pracovnej činnosti v zmysle Zákonníka práce, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené
dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka, dobrovoľník.
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Zaujatá osoba sa na konaní o ŽoNFP (projekte) od momentu, kedy zistí skutočnosti,
nasvedčujúce jej zaujatosť, nesmie ďalej zúčastňovať, a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy RO
vydá rozhodnutie o vylúčení zaujatej osoby z konania o ŽoNFP (projekte). Pokračovanie
konania o ŽoNFP (projekte) sa zo strany MAS zabezpečí napr. výmenou zaujatého člena
výberovej komisie za iného člena, pričom musia byť dodržané podmienky Usmernenia,
kapitola 2. Miestna akčná skupina,, bod 2.2 Štruktúra MAS, alebo využitím inštitútu
plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.). Doklad o využití inštitútu
plnomocenstva, alebo zastúpenia, napr.: podľa stanov – predkladajú sa stanovy MAS
organizačný poriadok, interný vykonávací predpis a pod. sú povinnou prílohou príslušnej
ŽoNFP (projektu). Inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod. môže
vykonávať napr.: člen výkonného orgánu, administratívny pracovník. O vylúčení osoby,
ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte), rozhoduje RO aj bez návrhu.
V prípade zistenia porušenia nestrannosti a vzniku konfliktu záujmov a zaujatosti podľa
vyššie uvedených ustanovení tejto kapitoly výberová komisia MAS neschváli ŽoNFP
(projekt).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci
implementácie stratégie
A. Návrh na vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu predkladá MAS z nasledovných dôvodov:
j) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader a to v rámci Výzvy na
implementáciu stratégie.
k) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré
stanovila MAS v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie.

Vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci
implementácie stratégie
A. Návrh na vyradenie ŽoNFP (projektu) konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu predkladá MAS z nasledovných dôvodov:
j) nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné opatrenie osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 Leader a to v rámci Výzvy na implementáciu
stratégie.
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k) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré
stanovila MAS v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie.
l) predloženie nepravdivého vyhlásenia konfliktu záujmov konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb;
m) m) predloženie nepravdivého vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení
konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti podľa § 45 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. ŽoNFP (projekt) bude neschválená v rámci administratívnej kontroly, ktorú vykonáva
PPA z nasledovných dôvodov:
a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom
osi 4 Leader;
b) ŽoNFP (projekt) je nekompletná po formálnej a obsahovej a stránke t.j. žiadosť
nebola kompletná ani po kontrole vykonanej zo strany MAS - MAS pochybila pri
výkone formálnej kontroly, žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená na
základe výzvy na doplnenie MAS alebo PPA, resp. doplnené doklady si aj po doplnení
výzvy na objasnenie nezrovnalostí a nejasností navzájom odporujú, alebo sú
v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi);
c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie
osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
d) ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3
uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v
Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja
územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia
osi 3 v rámci implementácie stratégie;
e) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
f) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS
vo Výzve na implementáciu stratégie;
g) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 a to v rámci Výzvy na
implementáciu stratégie;
h) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu neakceptuje návrh predloženej zmluvy
alebo nedodrží termín podpísania a zaslania zmluvy na PPA;
i) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nepostupoval pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb v súlade s platnou legislatívou, ktorá upravuje verejné
obstarávanie;
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j) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov,
stavebných prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14.
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;
k) úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o vyradení nedoručuje, iba sa
založí do spisu projektu);
l) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný
prijímateľ uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie).
m) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré si MAS
stanovila v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie;
n) predloženie nepravdivého vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení
konfliktu záujmov. V prípade, ak bude vyhlásenie o nestrannosti a vyhlásenie
o zamedzení konfliktu záujmov spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty) v rámci jednej
Výzvy na implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude týkať všetkých
ŽoNFP (projektov) v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie. Ak bude
vyhlásenie o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov osobitne pre
jednotlivé ŽoNFP (projekty) v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie rozhodnutie o neschválení sa bude týkať len ŽoNFP (projektu), ktorého sa týka;
o) nepredloženie vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov
každého člena Výberovej komisie MAS,
každého člena Výkonného orgánu,
štatutárneho orgánu MAS a manažéra MAS;
p) zistenie prepojenia alebo vzťahov, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie ŽoNFP
(projektu) s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu a/alebo s
ktorýmkoľvek, uchádzačom na dodávateľa v zmysle podmienok Usmernenia, kapitola
14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb zo strany manažéra MAS, člena
Výkonného orgánu MAS, štatutárneho orgánu MAS a člena výberovej komisie MAS.

B. ŽoNFP (projekt) bude neschválená v rámci administratívnej kontroly, ktorú vykonáva
PPA z nasledovných dôvodov:
a) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nie je oprávneným konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu pre príslušné opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom
osi 4 Leader;
b) ŽoNFP (projekt) je nekompletná po formálnej a obsahovej a stránke t.j. žiadosť
nebola kompletná ani po kontrole vykonanej zo strany MAS - MAS pochybila pri
výkone formálnej kontroly, žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená na
základe výzvy na doplnenie MAS alebo PPA, resp. doplnené doklady si aj po doplnení
výzvy na objasnenie nezrovnalostí a nejasností navzájom odporujú, alebo sú
v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi);
c) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky formálnej kontroly MAS pre príslušné opatrenie
osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
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d) ŽoNFP (projekt) nespĺňa podmienky administratívnej kontroly PPA pre príslušné
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader v zmysle bodu 8.1
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa
projektu v rámci implementácie stratégie, bod 17;
e) ŽoNFP (projekt) nespĺňa minimálne kritériá spôsobilosti pre príslušné opatrenie osi 3
uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4a/alebo kritéria spôsobilosti uvedené v
Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja
územia a/alebo kritéria spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia
osi 3 v rámci implementácie stratégie;
f) spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie osi 3
implementované prostredníctvom osi 4 Leader;
g) ŽoNFP (projekt) nespĺňa kritéria na hodnotenie ŽoNFP (projektov) stanovené MAS
vo Výzve na implementáciu stratégie;
h) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre príslušné
opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 a to v rámci Výzvy na
implementáciu stratégie;
i) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu neakceptuje návrh predloženej zmluvy
alebo nedodrží termín podpísania a zaslania zmluvy na PPA;
j) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nepostupoval pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb v súlade s platnou legislatívou, ktorá upravuje verejné
obstarávanie;
k) konečný prijímateľ – predkladateľ projektu nerealizoval obstarávanie tovarov,
stavebných prác a služieb v súlade s Usmernením, uvedeným v kapitole 14.
Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;
l) úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o vyradení nedoručuje, iba sa
založí do spisu projektu);
m) z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný
prijímateľ uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie).
n) ŽoNFP (projekt) nedosahuje minimálnu hranicu oprávnených výdavkov, ktoré si MAS
stanovila v stratégií a vo Výzve na implementáciu stratégie;
o) predloženie nepravdivého vyhlásenia o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení
konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti podľa § 45 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Ak bude vyhlásenie o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení
konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty)
v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude
týkať všetkých ŽoNFP (projektov) v rámci príslušnej Výzvy na implementáciu
stratégie. Ak bude vyhlásenie o nestrannosti a vyhlásenie o zamedzení konfliktu
záujmov a vylúčení zaujatosti osobitne pre jednotlivé ŽoNFP (projekty) v rámci
jednej Výzvy na implementáciu stratégie - rozhodnutie o neschválení sa bude týkať
len ŽoNFP (projektu), ktorého sa týka;
p) nepredloženie vyhlásenia o nestrannosti, vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov
a vylúčení zaujatosti každého člena Výberovej komisie MAS, štatutárneho orgánu
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MAS a manažéra MAS4 v zmysle ustanovení Usmernenia, bod 8.1 Hodnotenie
a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci
implementácie stratégie; predloženie nepravdivého vyhlásenia o nestrannosti a
vyhlásenia o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení zaujatosti
v zmysle
Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov
(oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb;
q) pochybenie pri súlade Výzvy na implementáciu stratégie a/alebo postupov pre výber
projektov pre príslušne opatrenie osi 3 (proces výberu a hodnotenia kritérií ŽoNFP
(projektov)) so schválenou stratégiou, resp. dodatkom k stratégií;
r) pochybenie pri splnení podmienky zloženia členov Výberovej komisie MAS
a výkonného orgánu MAS v zmysle Usmernenia, kapitola 2. Miestna akčná skupina,
bod 2.2 Štruktúra MAS vrátane pochybenia - nominovaná osoba do jednotlivých
orgánov nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov a kontroly jednotlivých orgánov
v organizačnej štruktúre MAS, ktoré sú uvedené v personálnej matici MAS (Záväzná
osnova, Príloha č.8 Personálna matica a vo výberovej komisii MAS).

4

Týka sa aj osoby v prípade, ak sa využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov, výmeny a pod.
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PRÍLOHA Č.4
OPATRENIA OSI 3 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, IMPLEMENTOVANÉ
PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER

NÁZOV OPATRENIA

Vzdelávanie a informovanie
•

ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové
portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na
celoživotné vzdelávanie.

•

ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové
sídla, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na
celoživotné vzdelávanie

PODPOROVANÉ ČINNOSTI

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Podpora sa poskytuje na výdavky spojené so zabezpečením a realizáciou vzdelávacieho a informačného projektu
1. interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora, výdavky spojené
s účtovníctvom a ekonomicky riadením projektu);
a) personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom (projektový, organizačný, finančný manažment
a administrátor).
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora (podľa zákona NR č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo
sídla žiadateľa.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov organizátora z miesta
pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné
výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu,
železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
• výdavky na stravu sú oprávnené, ak sú vyplatené v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov;
• výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30,- eur/deň/osobu.
• výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 170,- EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
• pri použití súkromného automobilu:
v zmysle interných predpisov konečného prijímateľa finančnej pomoci.
• pri použití taxíka:
skutočné výdavky;
• pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu zamestnancov organizátora na základe
opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri
pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického preukazu motorového vozidla;
• akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť
zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii (môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie
vlastného učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade
s interným predpisom.
2. externé výdavky organizátora (honoráre lektorom, autorom štúdijných a propagačných materiálov – vrátane
vlastných lektorov a autorov organizátora), prekladateľom, oponentom a tlmočníkom, cestovné, vrátane
hromadnej prepravy, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov a tlmočníkov,
prenájom učebného priestoru a didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej a informačnej aktivity);
a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
honoráre
lektorom
a
autorom
študijných
a propagačných
materiálov..............................................................................170,- EUR/1 hod.
honoráre tlmočníkom ....................................................................70,- EUR/1 hod.
honoráre prekladateľom.................................................................30,- EUR/1 str.
honoráre oponentom......................................................................30,- EUR/1str.
Táto suma musí zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmie zahŕňať žiadne
prémie, odmeny alebo podiely na zisku.
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity, lektorov, tlmočníkov;
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Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine
vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené
cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu,
železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
Výdavky na stravu a ubytovanie
• výdavky na stravu sú oprávnené, ak sú vyplatené v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov;
• výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 170,- EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu budú prípustné
• pri použití súkromného automobilu:
v zmysle interných predpisov konečného prijímateľa finančnej pomoci.
• pri použití taxíka:
skutočné výdavky;
• pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine
vzdelávacieho projektu na základe opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách + spotreba PHM na základe technického
preukazu motorového vozidla;
• akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy) musia byť
zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
c) prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými výdavkami za predpokladu,
že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie projektu a sú riadne preukázateľné,
d) výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať maximálne 30 %
z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na pracovné cesty a stáže do
zámorských oblastí krajín EÚ).
Propagačné materiály, ktoré možno považovať za oprávnené:
o propagačné materiály (tlačené, DVD a CD nosiče)
o propagačné predmety (PE taška, konferenčný folder, zložka s klopou – obal na písomnosti,
blok, pero, ceruzka, USB kľúč a diár).
Za oprávnené výdavky sa uznávajú len výdavky na taxatívne vymenované propagačné predmety a materiály,
označené logom PRV SR 2007 – 2013 a ostatné znaky správnej publicity v zmysle nariadenia Komisie (ES)
1974/2006. Výdavky na ostatné propagačné materiály a predmety sa považujú za neoprávnené výdavky, pretože
priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím a informačným projektom.:
Výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov, lektorov, cieľovú
skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky SKK 315,- EUR vrátane ubytovania, stravy
a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.
Výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, lektorov, cieľovú skupinu
vzdelávacieho projektu maximálne do výšky SKK 170,- EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu
a deň a skutočné výdavky na dopravu.
3. ostatné výdavky organizátora (musia byť nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác na projekte, musia byť ľahko
identifikovateľné);
a) kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.),
b) tvorba a tlač študijného materiálu – návrhy, grafická úprava, tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších
množstvách pri príprave a výrobe učebných materiálov, a pod.,
c) šírenie informácií a publicita projektu (tvorba webovej stránky, tlačové konferencie, výroba informačných
a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie
diseminačné aktivity projektu).
4. výdavky na ostatnú réžiu paušálne do maximálnej výšky 20 % z celkových výdavkov projektu (okrem
výdavkov uvedených v bode 1c).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Podpora sa poskytuje na nasledovné výdavky spojené so zabezpečením a realizáciou vzdelávacieho a
informačného projektu
1. interné výdavky organizátora (platy, cestovné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora, výdavky spojené
s účtovníctvom a ekonomikou riadenia projektu);
a) personálne výdavky – platy vrátane odvodov garantom (projektový, organizačný, finančný manažment
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a administrátor).
b) cestovné, stravné a ubytovanie pre zamestnancov organizátora (podľa zákona NR č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), v prípade ak sa aktivity projektu realizujú mimo
sídla žiadateľa.
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách zamestnancov organizátora z miesta
pravidelného pracoviska alebo bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené cestovné
výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú, železničnú,
autobusovú dopravu a mestskú hromadnú dopravu.
Výdavky na stravu a ubytovanie
• výdavky na stravu sú oprávnené, ak sú vyplatené v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov;
• výdavky na stravu nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 30,- eur/deň/osobu.
• výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 170,- EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu:
• pri použití súkromného automobilu:
v zmysle interných predpisov konečného prijímateľa finančnej pomoci.
• pri použití taxíka:
skutočné výdavky;
• pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu zamestnancov organizátora na základe
„Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) o sumách
základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách“ + výdavky na
spotrebu PHM na základe údajov technického preukazu motorového vozidla;
• na akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy), ktoré musia byť
zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu
c) výdavky na použitie priestorov a techniky vo vlastnej réžii (môžu tu byť zahrnuté výdavky na použitie
vlastného učebného priestoru, vlastnej didaktickej techniky a vlastného ubytovacieho priestoru) v súlade
s interným predpisom.
2. externé výdavky organizátora
a) personálne výdavky lektorom, prekladateľom, autorom študijných materiálov, oponentom, tlmočníkom
Prípustné maximálne sadzby:
honoráre lektorom a autorom študijných a propagačných materiálov (vrátane vlastných lektorov a autorov
organizátora) ..............................................................................170,- EUR/1 hod.
honoráre tlmočníkom ....................................................................70,- EUR/1 hod.
honoráre prekladateľom.................................................................30,- EUR/1 str.
honoráre oponentom......................................................................30,- EUR/1str.
Uvedené sumy musia zahŕňať príspevky organizácie do zdravotných a sociálnych poisťovní, ale nesmú zahŕňať
žiadne prémie, odmeny alebo podiely na zisku.
b) cestovné (vrátane hromadnej prepravy), stravné a ubytovanie pre účastníkov vzdelávacej aktivity,
lektorov, tlmočníkov;
Preplatenie týchto výdavkov možno v rámci projektu uplatniť pri cestách lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupiny
vzdelávacieho projektu z miesta bydliska na miesto konania vzdelávacieho projektu a späť. Za oprávnené
cestovné výdavky sa považujú reálne cestovné výdavky doložené platným cestovným lístkom za leteckú dopravu,
železničnú, autobusovú dopravu a MHD.
c) Výdavky na stravu a ubytovanie
• výdavky na stravu sú oprávnené, ak sú vyplatené v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov;
• výdavky na ubytovanie nesmú prekročiť maximálne stanovenú čiastku 170,- EUR/deň/osobu.
Výdavky na automobilovú dopravu:
• pri použití súkromného automobilu:
v zmysle interných predpisov konečného prijímateľa finančnej pomoci.
• pri použití taxíka: skutočné výdavky;
• pri použití motorového vozidla organizácie na prepravu lektorov, tlmočníkov a cieľovej skupine
vzdelávacieho projektu na základe „Opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách“ + výdavky na spotrebu PHM na základe údajov
technického preukazu motorového vozidla;
• na akékoľvek cesty mimo miest konania vzdelávacieho projektu (stáže a návštevy), ktoré musia byť
zdôvodnené ako cesty, ktoré súvisia so zabezpečením a realizáciou projektu.
• Výdavky na prenájom didaktickej techniky, prenájom učebného priestoru – sú oprávnenými
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•
•
•

výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa realizácie
projektu a sú riadne preukázateľné,
výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ môžu predstavovať
maximálne 30 % z oprávnených výdavkov na projekt (z podpory sú vylúčené výdavky na
pracovné cesty a stáže do zámorských oblastí krajín EÚ).
výdavky na zahraničné informačné a vzdelávacie stáže a návštevy v EÚ pre organizátorov,
lektorov, cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu, tlmočníkov, maximálne do výšky SKK 315,EUR vrátane ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.
výdavky na tuzemské informačné a vzdelávacie stáže a návštevy pre organizátorov, lektorov,
cieľovú skupinu vzdelávacieho projektu maximálne do výšky SKK 170,- EUR vrátane
ubytovania, stravy a poistenia na osobu a deň a skutočné výdavky na dopravu.

3. ostatné výdavky organizátora (len tie, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu prác na projekte, a sú ľahko
identifikovateľné) na:
a) kancelárske potreby (papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie a pod.),
b) tvorbu a tlač študijného materiálu – návrhy, grafická úprava, tlač a kopírovanie a väzbu vo väčších
množstvách pri príprave a výrobe učebných materiálov, a pod.,
c) šírenie informácií a publicitu projektu (tvorba webového sídla, tlačové konferencie, výroba informačných
a propagačných materiálov vrátane zverejnenia v tlači a masmédiách, prenájom výstavnej plochy a ďalšie
diseminačné aktivity projektu).
4. Paušálne výdavky na ostatnú réžiu do maximálnej výšky 20 % z celkových výdavkov projektu (okrem
výdavkov uvedených v bode 1c). Uznateľné sú iba tie paušálne výdavky, ktoré boli skutočne použité na
projekt a sú vydokladované relevantnými účtovnými dokladmi. Ustanovenie sa vzťahuje na Zmluvy o NFP,
ktoré ešte nie sú ukončené, na Žiadosti o platbu, ktoré ešte neboli autorizované do 31.12.2011 a na žiadosti
o NFP, ktoré ešte neboli do 31.12.2011 vyhodnotené.
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

•

tvorba internetových stránok, ktoré nesúvisia s cieľmi opatrenia;

•

tvorba webových sídiel, ktoré nesúvisia s cieľmi opatrenia;

NEOPRÁVNENÉ PROJEKTY

•
•

podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú organizované v rámci existujúceho
školského systému na úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane špecializačného a kvalifikačného
štúdia);
projekty, v ktorých predložená povinná príloha (potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity alebo
oznámenie o schválení obsahového námetu vzdelávacej aktivity) nie je vydaná na meno konečného
prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa).

NEOPRÁVNENÉ PROJEKTY

•

podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie projekty, ktoré sú organizované v rámci existujúceho
školského systému na úrovni stredných, vyšších a vysokých škôl (vrátane špecializačného a kvalifikačného
štúdia);

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013

Chod Miestnej akčnej skupiny

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Odmena - (práca mimo pracovného pomeru) podľa pracovného pomeru v zmysle Zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.
Odmena - (práca mimo pracovného pomeru) podľa pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce a
Obchodného zákonníka.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nárokovateľné príplatky – práca nadčas, počas štátnych sviatkov, a víkendov kedy zamestnanec
vykonával činnosti spojené s prevádzkou a administratívou MAS pre interných zamestnancov v trvalom
pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Nárokovateľné príplatky – práca nadčas, počas štátnych sviatkov, a víkendov kedy zamestnanec
vykonával činnosti spojené s prevádzkou a administratívou MAS pre interných zamestnancov v trvalom
pracovnom pomere podľa Zákonníka práce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neoprávnené sú nasledovné výdavky: prémie, odmeny (s výnimkou odmien v zmysle Zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov) alebo podiely na zisku.

Neoprávnené sú nasledovné výdavky: prémie, odmeny (s výnimkou odmien v zmysle Zákonníka práce a z.
Obchodného zákonníka alebo podiely na zisku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou internetovej stránky v maximálnej výške 3% výdavkov
na prevádzku a administratívnu činnosť MAS;

-

výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou webového sídla v maximálnej výške 3% výdavkov na
prevádzku a administratívnu činnosť MAS;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné – vrátane cestovného poistenia, stravné) upravuje zákon č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách alebo osobitné predpisy. Pri právnych vzťahoch ako napr.: dohoda o vykonaní
práce a dohoda o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z., alebo služby pracovného charakteru
zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č. 513/1991 Z.z. musí byť
poskytovanie cestovných náhrad (cestovné, stravné a ubytovanie) písomne dohodnuté v zmluve, resp. dohode
nad rámec dohodnutej odmeny (cestovné náhrady budú preplatené na základe predložených dokladov, ktoré
sú uvedené v časti „Preukazuje sa pri ŽoP“ v rámci bodu 7. Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny).

Cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné – vrátane cestovného poistenia, stravné) upravuje zákon č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisovalebo osobitné predpisy. Pri právnych vzťahoch ako
napr.: dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z., alebo služby
pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Obchodného
zákoníka musí byť poskytovanie cestovných náhrad (cestovné, stravné a ubytovanie) písomne dohodnuté
v zmluve, resp. dohode nad rámec dohodnutej odmeny (cestovné náhrady budú preplatené na základe
predložených dokladov, ktoré sú uvedené v časti „Preukazuje sa pri ŽoP“ v rámci bodu 7. Opatrenie 4.3
Chod miestnej akčnej skupiny).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové vozidlo iné ako motorové vozidlo
zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je základná náhrada za každý 1 km jazdy (základná náhrada)
podľa platného opatrenia MPSVR SR a náhrada za spotrebované pohonné látky (PHL), maximálne
400,-EUR/mesiac/MAS,
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•

ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije motorové vozidlo iné ako motorové vozidlo
zamestnávateľa, oprávneným výdavkom je základná náhrada za každý 1 km jazdy (základná náhrada)
podľa platného opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových
vozidiel pri pracovných cestách a náhrada za spotrebované pohonné látky (PHL), maximálne 400,EUR/mesiac/MAS,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preukazuje sa pri ŽoP:
-

výdavky na ubytovanie: cestovný príkaz podpísaný zamestnávateľom a zamestnancom spolu
s príslušnými prílohami, ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou v prípade,
že pracovníci majú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, prípade dohody o vykonaní
práce na základe Zákona č. 311/2001 Z. z., ak sa uplatňuje, faktúra s príslušnými prílohami
(rozpis výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné s priloženými kópiami dokladov z
reštaurácií, hotelov a pod.), ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou v
prípade, uzatvorenej mandátnej zmluvy podľa Zákona 513/1998 Z.z.,

-

výdavky na ubytovanie: cestovný príkaz podpísaný zamestnávateľom a zamestnancom spolu
s príslušnými prílohami, ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou v prípade,
že pracovníci majú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, prípade dohody o vykonaní
práce na základe Zákonníka práce, ak sa uplatňuje, faktúra s príslušnými prílohami (rozpis
výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné s priloženými kópiami dokladov z reštaurácií,
hotelov a pod.), ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou v prípade,
uzatvorenej mandátnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- výdavky za použitie motorového vozidla: cestovný príkaz podpísaný zamestnávateľom
a zamestnancom), pokladničný blok o nákupe pohonných hmôt alebo doklad preukazujúci
cenu PHM (napr.: z internetovej stránky www.natankuj.sk), vyúčtovanie pracovnej cesty
(kalkulácia celkových výdavkov súvisiacich z pracovnou cestou), výdavky za parkovné;
- výdavky za použitie motorového vozidla: cestovný príkaz podpísaný zamestnávateľom
a zamestnancom), pokladničný blok o nákupe pohonných hmôt alebo doklad preukazujúci
cenu PHM (napr.: z webového sídla www.natankuj.sk), vyúčtovanie pracovnej cesty
(kalkulácia celkových výdavkov súvisiacich z pracovnou cestou), výdavky za parkovné;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii (informačné a propagačné materiály, ako
napr.: tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba, výroba
infotabúľ, stojanov, distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných
materiálov, CD nosiče, multimediálne DVD, PR aktivity a pod.);
a) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii (informačné a propagačné materiály, ako napr.:
tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba, výroba infotabúľ, stojanov,
distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných materiálov, CD nosiče, multimediálne DVD
a pod., účasť na výstavách, na ktorých bude MAS propagovať a informovať o územii MAS a stratégii
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vrátane výdavkov (zabezpečenie expozície) a honorárov pre zabezpečenie propagácie územia, pričom
honoráre sú prípustné v maximálnej sadzbe 100 EUR/deň/osoba, v prípade 3 a viac osôb (skupina, súbor
a pod.) 300 EUR/deň, PR aktivity - PR články, PR vystúpenie v médiách, písanie a zverejnenie tlačových
správ, organizácia tlačových konferencií, deň otvorených dverí v rámci MAS);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

-

vzdelávacie aktivity, ktoré sú organizované v rámci existujúceho školského systému na úrovni
stredných, vyšších a vysokých škôl, (vrátane špecializačného a kvalifikačného štúdia), jazykové kurzy.

-

vzdelávacie aktivity, ktoré sú organizované v rámci existujúceho školského systému na úrovni
stredných, vyšších a vysokých škôl, (vrátane špecializačného a kvalifikačného štúdia), jazykové kurzy.

-

výdavky, pri ktorých sa zistí konflikt záujmov v zmysle Usmernenia, príloha č. 17 Metodické usmernenie
postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác
a služieb.
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Organizačný poriadok
Časť A Všeobecné ustanovenia
Čl. II
Orgány MAS MT

Sekretariát Správnej rady
Ak MAS uzavrie s manažérom a administratívnym pracovníkom pracovný pomer
prostredníctvom, napr.: služieb pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky na
základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka,
túto funkciu môže vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo právnická
osoba (firma).
Sekretariát Správnej rady
Ak MAS uzavrie s manažérom, administratívnym pracovníkom a účtovníkom pracovný
pomer prostredníctvom, napr.: služieb pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky
na základe mandátnej zmluvy v zmysle Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka,
túto funkciu môže vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo právnická
osoba (firma).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výberová komisia
– zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp.
neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu.

Výberová komisia
- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP (projekty) na financovanie
z PRV a predkladá štatutárnemu orgánu MAS, ktorý koná v zmysle kapitoly 8.
Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa predkladateľa projektu
v rámci implementácie stratégie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predseda Správnej rady
1. Spôsob voľby/odvolania a vykonávané činnosti Predsedu Správnej rady sú stanovené
v Stanovách združenia.
1. Spôsob voľby/odvolania a vykonávané činnosti Predsedu Správnej rady sú stanovené
v Stanovách združenia. V prípade, že pred alebo pri konaní o ŽoNFP Predseda správnej rady
zistí, že by porušil „Vyhlásenie o nestrannosti“ a „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu
záujmov a vylúčení zaujatosti “, je povinný toto bezodkladne nahlásiť správnej rade, ktorá
z pomedzi seba zvolí zástupcu Predsedu správnej rady, ktorý zastupuje Predsedu správnej
rady vo veci konania o ŽoNFP v rámci predmetnej výzvy v ktorej bola zistená zaujatosť.
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Štatút Výberovej komisie
II.
Pôsobnosť a kompetencie Výberovej komisie

A) hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty), a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré
schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV
výkonnému orgánu na schválenie.
A) Výberová komisia MAS hodnotí a vyberá ŽoNFP (projekty) a predkladá
štatutárnemu orgánu MAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/
odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV
výkonnému orgánu.
j. schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP (projekty) na
financovanie z PRV a predkladá štatutárnemu orgánu MAS, ktorý koná
v zmysle kapitoly 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného
prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4)

Ak Správna rada neprijme návrh komisie, je táto povinná svoje rozhodnutie a činnosť
prehodnotiť a prijať nápravné opatrenie.

Bod č.4 sa vypúšťa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.
Konflikt záujmov
(2) Člen Výberovej komisie nesmie hodnotiť ŽoNFP (projekt), ktorý predkladá ako konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie, resp. je štatutárnym
zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod., v organizačnej štruktúre
daného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo
expert) a musí ostať zároveň nestranný o čom podpisuje čestné vyhlásenie podľa prílohy
č. 1 tohto štatútu.

(2) Zaujatosť
Osoby, ktoré sa v rámci MAS podieľajú na konaní o ŽoNFP (projekte) sú povinné
dodržiavať ustanovenia § 45 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
týkajúce sa zaujatosti a konfliktu záujmov.
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Konfliktom záujmov sa rozumie stav, ktorý nie je v súlade s nestranným a objektívnym
výkonom funkcií v rámci konania o ŽoNFP (projekte), ktoré súvisia s/so:
– prijímaním ŽoNFP (projektov) a vykonávaním formálnej kontroly, kapitola
2.Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra MAS, bod 2. Výkonný orgán, manažér
MAS,
– hodnotením a schvaľovaním predkladaných ŽoNFP (projektov) v rámci Výziev na
implementáciu stratégie, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2 Štruktúra
MAS, bod 2. Výkonný orgán, písm. a,
– zastupovaním MAS zmysle Usmernenia, kapitola 2.Miestna akčná skupina, bod 2.2
Štruktúra MAS, bod 3. Štatutárny orgán – predseda.
Vo vyhláseniach „Vyhlásenie o nestrannosti“, „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov
a vylúčení zaujatosti “ musí štatutárny orgán MAS, manažér MAS, člen výberovej komisie
MAS, deklarovať, že5 v čase od termínu zverejnenia Výzvy na implementáciu stratégie až
po ukončenie konania o ŽoNFP (projektu):
h) nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,
i) nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu alebo jeho partnera,
j) nie je spoločníkom konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo jeho
partnera,
k) nezúčastnil sa osobne na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca,
expert, ktorý za úplatu vypracoval daný projekt, neposkytoval externý manažment
(zároveň nie je štatutárnym orgánom, nemá majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá
vykonáva externý manažment) v zmysle priameho realizačného vzťahu k ŽoNFP
(projektu), ktorý je založený na zamestnaneckom alebo obchodno - právnom vzťahu a to
na základe osobitnej zmluvy (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí
služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva, a pod.) alebo na základe iného zmluvného
vzťahu s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,
l) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) osobe, uvedenej v písm. a) až d),
m) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) k víťaznému uchádzačovi na
dodávateľa tovarov, prác alebo služieb v rámci predkladaných projektov,
n) nie je dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP
(projektu).
Vo „Vyhlásení o nestrannosti“, „Vyhlásení o zamedzení konfliktu záujmov a vylúčení
zaujatosti “ musí byť uvedené číslo Výzvy na implementáciu stratégie a názov opatrenia,
ktorých sa vyhlásenie týka. Vyhlásenia môžu byť spoločné pre všetky ŽoNFP (projekty)
v rámci jednej Výzvy na implementáciu stratégie, alebo osobitne pre jednotlivé ŽoNFP
(projekty) príslušnej Výzvy na implementáciu stratégie.
Člen výberovej komisie MAS nesmie byť členom výkonného orgánu.
5

Deklaruje sa len v prípade, ak nie sú zistené skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť štatutárneho orgánu MAS, manažéra
MAS, člena výberovej komisie. Deklaruje aj osoba v prípade, ak sa využije inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa
stanov, výmeny a pod.
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Za konflikt záujmov sa nepovažuje, ak osoba zainteresovaná do prípravy a uverejňovania
Výziev na implementáciu stratégie je v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere6
s MAS a ktorej pracovnou úlohou/náplňou je poskytovať informácie a konzultácie pre
potenciálnych konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, ak je výkon tejto funkcie
financovaný z verejných zdrojov.
Všetky zmluvy o poskytnutí NFP musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy o
poskytnutí NFP a ustanovenie o vrátení vyplatených finančných prostriedkov, pokiaľ
príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo obdobné podanie dospeje k záveru, že došlo
k porušeniu zásad konfliktu záujmov.
Osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte), je z tohto konania vylúčená, ak so
zreteľom na jej pomer ku konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu alebo ŽoNFP
(projektu) možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte) dozvie o skutočnostiach
nasvedčujúcich jej zaujatosť, oznámi to bezodkladne písomne RO, prostredníctvom
elektronických prostriedkov a následne osobne alebo doporučene poštou na adresu MPRV
SR, Sekcia rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a MAS.
Manažér MAS, člen výberovej komisie MAS, kópiu tohto oznámenia súčasne doručí aj
štatutárnemu orgánu MAS. Štatutárny orgán MAS kópiu tohto oznámenia súčasne doručí
výkonnému orgánu MAS.
Zaujatá osoba sa na konaní o ŽoNFP (projekte) od momentu, kedy zistí skutočnosti,
nasvedčujúce jej zaujatosť, nesmie ďalej zúčastňovať, a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy RO
vydá rozhodnutie o vylúčení zaujatej osoby z konania o ŽoNFP (projekte). Pokračovanie
konania o ŽoNFP (projekte) sa zo strany MAS zabezpečí napr. výmenou zaujatého člena
výberovej komisie za iného člena, pričom musia byť dodržané podmienky Usmernenia,
kapitola 2. Miestna akčná skupina,, bod 2.2 Štruktúra MAS, alebo využitím inštitútu
plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod.). Doklad o využití inštitútu
plnomocenstva, alebo zastúpenia, napr.: podľa stanov – predkladajú sa stanovy MAS
organizačný poriadok, interný vykonávací predpis a pod. sú povinnou prílohou príslušnej
ŽoNFP (projektu). Inštitút plnomocenstva, alebo zastúpenia podľa stanov a pod. môže
vykonávať napr.: člen výkonného orgánu, administratívny pracovník. O vylúčení osoby,
ktorá sa podieľa na konaní o ŽoNFP (projekte), rozhoduje RO aj bez návrhu.
V prípade zistenia porušenia nestrannosti a vzniku konfliktu záujmov a zaujatosti podľa
vyššie uvedených ustanovení tejto kapitoly výberová komisia MAS neschváli ŽoNFP
(projekt).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Pracovný pomer (interný zamestnanci, externí zamestnanci a služby pracovného charakteru zabezpečené dodávateľsky)
plný, príp. čiastkový (presný – ½, ¼ ) úväzok – interní zamestnanci v trvalom pracovnom pomere podľa Zákonníka práce v
znení neskorších predpisov, externí zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohody o vykonaní práce a dohody
o pracovnej činnosti v zmysle Zákonníka práce, alebo prostredníctvom služieb pracovného charakteru zabezpečené
dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka, dobrovoľník.
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VII.
Rokovací poriadok
(1)

(1)

Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov s hlasovacím
právom. Rokovanie riadi predseda komisie. Komisia prijíma stanoviská nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov s hlasovacím právom. Členovia komisie hlasujú za alebo proti
odporučeniu prideliť NFP konkrétnej ŽoNFP a zároveň prijímajú odporúčanie aj o výške
poskytnutého Nenávratného finančného príspevku. Zdržať sa hlasovania môžu len v prípadoch
uvedených v ods. 5 tejto časti.
Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 –
zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min.
50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých
rozhodujúcich hlasovs hlasovacím právom. Rokovanie riadi predseda komisie. Komisia prijíma
stanoviská nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom. Členovia komisie
hlasujú za alebo proti odporučeniu prideliť NFP konkrétnej ŽoNFP a zároveň prijímajú odporúčanie
aj o výške poskytnutého Nenávratného finančného príspevku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Komisia môže svojím stanoviskom, dodržiavajúc ustanovenia ods. 2, prijať odporučenie:
a) schváliť konkrétnu ŽoNFP a odporučiť k schváleniu Správnej rade MAS ;
b) neschváliť konkrétnu ŽoNFP na základe výsledkov odborného hodnotenia;
c) neschváliť konkrétnu ŽoNFP na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.
(3)

Komisia môže svojím stanoviskom, dodržiavajúc ustanovenia ods. 2, prijať odporučenie:
d) schváliť konkrétnu ŽoNFP a predložiť štatutárnemu orgánu MAS ;
e) neschváliť konkrétnu ŽoNFP na základe výsledkov odborného hodnotenia;
f) neschváliť konkrétnu ŽoNFP na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) V prípade, že pri posudzovaní ŽoNFP komisiou člen komisie zistí, že prijímaním
stanoviska o uvedenej ŽoNFP by porušil Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní
dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti, je povinný toto bezodkladne nahlásiť
predsedovi komisie a zdržať sa prijímania stanoviska.
(5)

V prípade, že pri posudzovaní ŽoNFP komisiou člen komisie zistí, že prijímaním stanoviska
o uvedenej ŽoNFP by porušil „Vyhlásenie o nestrannosti“ a „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu
záujmov a vylúčení zaujatosti “, je povinný toto bezodkladne nahlásiť predsedovi komisie a bude
nahradený iným členom.
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PRÍLOHA Č.8
PERSONÁLNA MATICA
NÁZOV VEREJNO – SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA (MAS):

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA MIKROREGIÓNU TEPLIČKA
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