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Abstrakt
Občianske združenie Agroprameň (MAS) vzniklo dňa 15.12. 2009 registráciou na
Ministerstve vnútra SR za účelom spoločnej koordinácie hospodárskeho, kultúrneho a
sociálneho života obyvateľov vymedzeného územia MAS.
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) je zameraná
na konkrétne subregionálne územie vymedzené obcami, ktoré do občianskeho združenia
Agroprameň spadajú - Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov,
Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka, Vojka
nad Dunajom. Stratégia ako rozvojový dokument podporuje miestnych aktérov, subjekty,
myšlienky, zámery, ciele a zdroje v území za účelom podpory miestneho rozvoja. Vzhľadom
na relatívne malé veľkosti obcí, ktoré sú úzko späté so svojím okolím, vzájomnými
problémami, tradíciami a zvykmi sa obce rozhodli k presadzovaniu spoločného rozvoja na
základe analýzy svojho prostredia a plánovať tak svoj rozvoj v súlade s obmedzeniami a
možnosťami. Občianske združenie Agroprameň (MAS) má svoje plné opodstatnenie pri
aktivizácií realizácie činností vo vidieckom priestore s cieľom riešiť problémy a potreby,
ktoré ľudia v území cítia. Zvýšená občianska aktivita realizovať spoločné aktivity a projekty,
ktoré by prispeli k zlepšeniu kvality života v území viedla Agroprameň (MAS) k spracovaniu
stratégie CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020. Práve iniciatíva širokého okruhu
miestnych aktérov určila ďalší smer a napredovanie verejno – súkromného partnerstva:
„Pokračovať v udržateľnom rozvoji, vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj územia, podporovať
vytváranie nových a stabilizovať existujúce pracovné miesta, riešiť špecifické potreby
marginalizovaných komunít, posilňovať partnerstvo spojené nielen hospodárskymi záujmami,
ale aj vzájomnými tradíciami a zvykmi“. Potrebu stratégie pre územie zdôrazňuje aj vysoká
účasť obyvateľov v priebehu jej tvorby čo len potvrdilo, že záujem o riešenie veci verejných
zástupcami verejného, neziskového a súkromného sektora má v území veľký význam.
Výsledkom riešenia veci verejných je stratégia, ktorá vychádza zo skutočných potrieb
a problémov územia.
Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju územia Agroprameň (MAS) prostredníctvom
využívania miestnych zdrojov a spolupráce súkromného, verejného a neziskového sektora a
zároveň podporovať a rozvíjať princípy prístupu zdola – nahor. Udržateľný rozvoj bude
zabezpečený prostredníctvom realizácie takých aktivít a činností, ktoré sú zamerané na
ekonomický rast, konkurencieschopnosť, sociálne aspekty a ochranu životného prostredia.
V rámci stratégie bolo stanovených päť priorít:

Priorita 1: Vytvorenie lepších podmienok pre podnikanie a zvýšenie vzdelanosti v oblastiach
hospodárskeho a spoločenského života
Priorita 2: Zlepšenie infraštruktúry, služieb a občianskej vybavenosti
Priorita 3: Zlepšenie socio – ekonomických podmienok Rómskej komunity
Priorita 4: Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického
rozvoja
Priorita 5: Zlepšiť ochranu životného prostredia
Priorita 6: Rozvoj spolupráce a partnerstva
Stratégia je vytvorená ako rozvojový dokument na obdobie 2014 – 2023, ktorý analyzuje
problémy a potreby v danom území, identifikuje spôsoby ich riešenia a definuje strategické
rozvojové oblasti, tak aby došlo k jej naplneniu. Implementáciou stratégie sa má prispieť k
zlepšeniu kvality života s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj Agroprameň
(MAS), skvalitniť život vo vidieckych oblastiach, podporiť vytváranie nových a stabilizovať
existujúce pracovné miesta a vytvoriť silné partnerstvo a tak zvýšiť identitu územia.
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1. Základné informácie o MAS
1.1.

Identifikačné údaje MAS

Tabuľka č. 1: Identifikačné údaje MAS

Údaje o
MAS

Údaje o
banke

Údaje o
štatutárovi

Názov MAS

Agroprameň

Dátum registrácie
v zmysle zákona č.
83/1990 Zb.
o združovaní občanov
v znení neskorších
predpisov

15.12.2009

Sídlo

Lehnice 89, 930 37 Lehnice

IČO

42 160 723

DIČ (ak relevantné)

2022950402

Názov banky

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu

0193601135/0900

IBAN

SK1109000000000193601135

SWIFT

GIBASKBX

Meno a priezvisko

Pavol Šebák

E-mail

predseda@agropramen.sk

Telefón

0917 839 431

Meno a priezvisko

Pavol Šebák

Údaje
o kontaktnej E-mail
osobe
Telefón

predseda@agropramen.sk
0917 839 431
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1.2.

Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia vzťahuje

Občianske združenie Agroprameň (MAS) vzniklo dňa 15.12. 2009 registráciou na
Ministerstve vnútra SR za účelom spoločnej koordinácie hospodárskeho, kultúrneho a
sociálneho života obyvateľov vymedzeného územia MAS.
Územie Agroprameň (MAS) spadá pod okres Dunajská Streda, ktorý patrí do Trnavského
samosprávneho kraja. Územie je súvislé vidiecke územie tvorené 14 obcami Blahová, Blatná
na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza,
Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka, Vojka nad Dunajom.
K 31.12. 2014 má Agroprameň (MAS) 13 217 počet obyvateľov s rozlohou 183,174 km2.
Plošne najrozšírenejšou

aktivitou na území Trnavského samosprávneho kraja je

poľnohospodárstvo - kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske oblasti v rámci
Slovenskej republiky. Poľnohospodárska pôda zaberá takmer 71 % z celkovej rozlohy kraja a
je najdôležitejším prírodným zdrojom nielen z hľadiska výmery, ale i z hľadiska bonity pôdy.
Trnavsky kraj sa z hľadiska klimatických podmienok zaraďuje do teplej klimatickej oblasti,
čo vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej výroby, ktorá je sústredená
predovšetkým v južných oblastiach regiónu. Zvláštnosťou územia je rovina s obcami, v
ktorých sa zachovala tradičná vidiecka atmosféra. Komparatívnou výhodou je blízkosť
veľkých miest (Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda), ktoré na jednej strane ponúkajú
pracovné príležitosti a služby. Výhodami územia je prírodné bohatstvo, bohaté kultúrne
dedičstvo, zvyky a tradície, ktoré sa dodnes zachovali. Špecifikom daného územia je aktívny
relax, ktorý je ponúkaný vo forme rôznych športov ako napr. splav, bicyklovanie a oddych
v krásnej prírode lužných lesov a v blízkosti vody.
V rámci územných predpokladov môžeme ako výhody lokalizácie Agroprameň (MAS)
označiť zachovaný vidiecky ráz obcí, dobré podmienky pre poľnohospodársku výrobu a
hodnotné prírodné prostredie – okolie Dunaja a Malého Dunaja, lesopark v Lehniciach a pod.
Z pohľadu územného vymedzenia ako nevýhody môžeme označiť slabé miestne
hospodárstvo, nízku lesnatosť územia a nadmerné zaťaženie územia nákladnou dopravou.
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2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD
2.1. Vznik a história partnerstva
Občianske združenie Agroprameň ako miestna akčná skupina začala svoju činnosť v rámci
občianskeho združenia Mikroregión Dunajská Magistrála, ktoré bolo zaregistrované dňa 11.7.
2007 na Ministerstve vnútra SR. Členmi občianskeho združenia Mikroregión Dunajská
Magistrála sú: Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo,
Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka a Vojka nad
Dunajom. Nakoľko členskú základňu občianskeho združenia Mikroregión Dunajská
Magistrála tvorila len samospráva, iniciatíva zástupcov obcí prostredníctvom rozsiahlej
činnosti vyústila k formovaniu partnerstva za účasti neziskových združení, podnikateľských
entít a občanov, ktorí boli prijatí za členov združenia s cieľom stanovenia si spoločných
cieľov pre rozvoj mikroregiónu. Medzníkom bolo vypracovanie stratégie rozvoja
mikroregiónu.
Podpora na budovanie kapacít a manažmentu verejno – súkromného partnerstva bola
poskytnutá zo strany Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o zaradenie mikroregiónov do aktivít prístupu LEADER: „Príprava
nových mikroregiónov TTSK na integrovaný rozvoj vidieka“. Občianskemu združeniu
Mikroregión Dunajská Magistrála dňa 4.9.2007 boli poskytnuté finančné prostriedky na
budovanie administratívnych kapacít, manažment projektu, tvorbu stratégie mikroregiónu a
publicitu. Formovanie združenia v období január – august 2007 prebiehalo prostredníctvom
vytvorenia databázy mimovládnych organizácií, združení a neformálnych združení,
podnikateľov, poslancov obecných zastupiteľstiev, materských a základných škôl,
remeselníkov

a aktivistov,

prebiehala „mobilizácia“

miestnych

kultúrno-spoločenských

organizácií.

Následne

miestneho obyvateľstva z pohľadu sektorového, geografického,

sociálneho a ekonomického rozloženia a to prostredníctvom:
• neformálnych stretnutí zo zástupcami organizácií v rámci vytvorenej databázy, na
ktorých boli účastníci informovaní o zámere rozvoja územia a následne im boli
poskytované informácie o procese tvorby stratégie mikroregiónu. Celkovo sa konalo
16 stretnutí,
• stretnutí s občanmi z územia verejno – súkromného partnerstva za prítomnosti členov
partnerstva a obyvateľov obcí, ktorí prejavili záujem o spoluprácu o rozvoj územia,
• propagačných letákov, ktoré poskytovali informácie o činnosti a cieľoch občianskeho
združenia,
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• oznamov na internetových stránkach obcí, na ktorých boli zverejňované oznámenia
o plánovaných stretnutiach, zápisnice a výstupy z pracovných stretnutí,
• oznamov v miestnych rozhlasoch prostredníctvom, ktorých boli obyvatelia územia
informovaní o stretnutiach OZ.
V roku 2008 sa Mikroregión Dunajská Magistrála uchádzal o finančné prostriedky
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrenia: „Získavanie zručností,
oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia“. Občianske združenie
Mikroregión Dunajská Magistrála nebolo v rámci tejto vyhlásenej výzvy úspešné. I napriek
neúspechu sa členovia rozhodli naďalej vytvárať predpoklady pre rozvoj územia. S cieľom
zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky v území a byť úspešný v rámci
vyhlasovanej výzvy na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia, ďalšie
formovanie združenia súviselo najmä so zvýšenou občianskou aktivitou realizovať spoločné
aktivity, ktoré by prispeli k zlepšeniu kvality života v území. Preto sa združenie rozhodlo
i naďalej spoločne podieľať na rozvoji územia, čo sa premietlo v stanovení jeho ďalšieho
cieľa a to vybudovať miestnu akčnú skupinu a partnerstvo na podporu sociálneho
a ekonomického rozvoja. S týmto cieľom členovia občianskeho združenia Mikroregión
Dunajská Magistrála vykonali zmeny v štruktúrach, orgánoch a doplnení stanov. Iniciatíva
miestneho obyvateľstva viedla k uskutočneniu spoločného stretnutia zastupiteľstiev obcí
Mikroregiónu Dunajská Magistrála, zástupcov neziskových organizácií, podnikateľov
a obyvateľov územia, ktorého výsledkom bolo naštartovanie procesu aktivizácie územia pre
implementáciu Leader a návrh na vznik Občianskeho združenia Agroprameň. Na základe
tohto rozhodnutia sa uskutočnila intenzívna komunikácia s verejnosťou s cieľom zisťovania
potrieb a problémov obyvateľov, podnikateľských subjektov a organizácií, ktorí by mali
záujem participovať na rozvoji územia. Na základe prieskumu a rozšírenia členov o zástupcov
súkromného a občianskeho sektora vzniklo Občianskeho združenia Agroprameň a to dňa
15.12. 2009 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR. Štruktúra združenia bola stabilná, čo
svedčí o ustálených vzťahoch medzi sociálno – ekonomickými partnermi.
Tabuľka č. 2: Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu partnerstva
apríl 2009

apríl 2009 – máj 2009

Stretnutie zastupiteľstiev obcí Mikroregiónu Dunajská Magistrála, zástupcov neziskových
organizácií, podnikateľov a obyvateľov územia, ktorého výsledkom bolo naštartovanie
procesu aktivizácie územia pre implementáciu Leader a návrh na vznik občianskeho
združenia Agroprameň.
Neformálne stretnutia zo zástupcami organizácií v rámci databázy, na ktorých boli prítomní
informovaní o zámere rozvoja územia príslušných obcí a následne im boli poskytované
informácie o procese tvorby integrovanej stratégie rozvoja územia. Celkovo sa konalo 9
stretnutí.
Prieskum o potrebách a zámeroch obyvateľov, podnikateľských subjektov a organizácií.
Vytvorenie troch pracovných skupín (verejný sektor, súkromný a neziskový sektor),
ktorých cieľom bolo zisťovanie zámerov, plánov a potrieb súkromného a verejného sektora
a absorpčnej schopnosti územia.
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máj 2009 – júl 2009

júl 2009 – október 2009

november 2009 - december 2009

január 2010

Informačná kampaň (letáky, internetové stránky obcí) o vzniku OZ Agroprameň, jeho
cieľoch, o princípoch prístupu LEADER.
Príprava podkladov, štatistických informácii, analýz k analytickej časti integrovanej
stratégie rozvoja územia (profil regiónu, rozvojové dokumenty, strategické dokumenty
Trnavského samosprávneho kraja, analýzy jednotlivých obcí, PHSR obcí a pod.). Prieskum
verejnej mienky dotazníkovou formou vo vybraných domácnostiach. Oslovená bola 10 %tna vzorka domácností, pričom návratnosť dotazníkov bola v priemere za celé územie na
úrovni 60%. Občania mali možnosť odpovedať na 4 okruhy otázok týkajúcich sa rôznych
oblastí kvality života. Postoje občanov boli v každej obci a v každej otázke osobitne
vyhodnocované.
Stretnutie zástupcov obcí s občanmi a miestnymi podnikateľmi s cieľom stanovenia
postupnosti krokov na vypracovaní integrovanej stratégie rozvoja územia. Samostatné
stretnutia za účasti všetkých členov k analytickej časti stratégie SWOT a problémovej
analýze, strategickej časti vrátane stanovenia cieľov, opatrení, aktivít, finančného,
monitorovacieho a implementačného rámca. Stanovenie orgánov OZ (42,42% verejný
sektor a 57,58 súkromný sektor vrátane občianskeho sektora).
Vznik OZ Agroprameň 15.12. 2009 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR.
Spracovanie jednotlivých častí integrovanej stratégie rozvoja územia - návrh stratégie, ktorý
bol predmetom diskusií a pripomienok zo strany obcí, zástupcov verejného a neziskového
sektora. Spracovanie pripomienok k návrhu integrovanej stratégie rozvoja územia
a odsúhlasenie finálneho znenia na Valnom zhromaždení OZ.
Predloženie integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Agroprameň v rámci vyhlásenej
výzvy pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie
4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny.

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Záznamy zo stretnutí a aktivizácie obyvateľov vedúce k vytvoreniu partnerstva a integrovanej
stratégie rozvoja územia v rámci programového obdobia 2007 – 2013 sú uvedené v Prílohe č.
3.3. Zloženie členskej základne Agroprameň (MAS) bolo vyvážané po stránke geografickej
aj sektorovej t.j. každá obec ako zástupca verejného sektora v rámci partnerstva bola
zastúpená jedným členom (starostom) a zároveň z každej obce boli minimálne dvaja ďalší
členovia zástupcom súkromného, resp. občianskeho sektora v zmysle tabuľky č. 3. V
najvyššom orgáne – valnom zhromaždení bolo 42,42 % -ne zastúpenie subjektov
zastupujúcich verejný Súkromný sektor vrátane občianskeho sektora bol zastúpený
predovšetkým fyzickými osobami, športovým klubom, poľovníckymi združeniami a
urbariátom pozemkového spoločenstva.
Tabuľka č. 3: Prehľad členov Agroprameň (MAS) podľa sektorov v roku 2010
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň

Lehnice

Macov
Mierovo

Verejný sektor

Súkromný sektor

Občiansky sektor

Otakar Tomešek

Nataša Rajcsányiová

Terézia Földváryová

Eduard Thaly - ETHALY

Vojtech Ravasz

Jozef Viola
Stefan Takács, SHR

Tivadar Sidó

Ing. Tibor Szabó

Ing. František Szitási

Zoltán Czífery
Vojtech Čomor
Ľudovít Hervay
František Szkuby
Pavol Šebák
Ákos Nagy

Regionálna rozvojová
agentúra Podunajsko

Ľudmila Lániková
Mária Szerdová

TJ Družstevník Mierovo
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Michal na Ostrove
Oľdza

Ladislav Bögi
Ing. Tibor Mészáros

Potônske Lúky

Mgr. Alajos Rostás

TJ SC Potônske Lúky

Rohovce

Eugen Horváth, Bc.

SPZ Poľovnícke združenie
Urbariát Rohovce –
pozemkové spoločenstvo

Trnávka

Jozef Horváth

Anikó Herbergerová

Veľká Paka

Alexander Hunka

Ing. Ladislav Kalina

Vojka nad Dunajom

Ing. Donald Álló

Poľovnícke združenie
„Malý Ostrov“

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Dňa 25.5.2010 Agroprameň (MAS) uzatvorila zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na opatrenie 4.1 Implementácia
integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. V rokoch 2010 –
2014 sa Agroprameň (MAS) riadila integrovanou stratégiou rozvoja územia, ktorej cieľom
bolo „Zvýšiť životný štandard obyvateľov a zatraktívniť územie Agroprameň“.
Rozvojová činnosť v rámci implementácie prístupu Leader z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013 bola spoločensky prospešná pre celé územie, nakoľko stratégia popisovala ciele,
nástroje a opatrenia vedúce k rozvoju. Agroprameň (MAS) v rámci programového obdobia
vyhlásila 19 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Kancelária
prijala celkovo 50 projektov. Na úrovni Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo
schválených a zazmluvnených 48 projektov v celkovej sume 2 086 410,17 €. Obce územia
Agroprameň (MAS) už roky organizujú spoločné podujatia, vzájomne spolupracujú na
rozvoji a to v oblasti ekonomickej, sociálnej a regionálneho rozvoja. Ich cieľom je otvárať
priestor pre ľudí, ktorí majú dobré nápady aktívne sa podieľať na formovaní prostredia v
ktorom žijú a pracujú. Obce realizovali viaceré spoločné rozvojové projekty. Obce sú členmi
euroregionálneho združenia Euroregión Podunajského Trojspolku, ktorý vznikol v roku 2001
a ktorý je jedným z najdynamickejšie rozvíjajúcich euroregiónov v slovensko-maďarskom
pohraničnom priestore. Všetky realizované či už projekty, alebo vzájomná spolupráca na
národnej, resp. medzinárodnej úrovni riešili problémy obcí územia Agroprameň (MAS), ktoré
znižovali jeho konkurencieschopnosť, atraktivitu z hľadiska cestovného ruchu a znižovali
taktiež kvalitu života.
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Tabuľka č. 4: Zoznam podporených projektov 2010 – 2014
Obec

Projekt

Rok

Suma €

Blahová

Dotácia na individuálne potreby obcí- rekonštrukcia OcÚ

2009

10 000,00

Blahová

Oprava živičných povrchov /výtlkov/ miestnych komunikácií v obci

2013

1 655,73

Blatná na Ostrove

Výstavba viacúčelového ihriska

2009

39 832,70

Blatná na Ostrove

Rekonštrukcia spoločnej budovy materskej školy a obecnej knižnice

2009

3 000,00

Holice

Zberný dvor odpadov Holice

2011

317 512,71

Holice

Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci

2012

18 532,38

Horná Potôň

Výstavba nájomných bytov – 18bj. Horná Potôň

2009

227 690,00

Horná Potôň

Dotácia na obstaranie technickej vybavenosti

2009

39 530,00

Lehnice

Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Lehnice s cieľom úspory
energie"

2008-2009

529 015,00

Lehnice

Vypracovanie sociálnej štúdie - II. etapa

2009

3 325,97

Macov

Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu

2009

65 716,56

Mierovo

Podpora mládežníckych aktivít v roku 2011

2011

Mierovo

Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2013

2013

Michal na Ostrove

Obvodný úrad Trnava z programu 06V Ochrana verejného poriadku
,bezpečnosti osôb a majetku

2013

3 000,00

Michal na Ostrove

Rekonštrukcia a obnova chodníkov

2011

146 398,38

Oľdza

Rekonštrukcia detského ihriska

2010

38 851,49

Oľdza

Oprava a výstavba ciest

2010

105 588,05

Potônske Lúky

Obecná kanalizácia a MČOV AT500

2007-2008

367 683,52

Potônske Lúky

Verejné osvetlenie

2013

106 707,63

Rohovce

Výstavba viacúčelového ihriska

2009

56 714,33

Rohovce

Rekonštrukcia strechy obecného úradu

2009

16 896,73

Trnávka

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

2011

11 200,00

Trnávka

Revitalizácia Materskej školy s VJM

2012

3 280,70

Veľká Paka

Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom

2009

72 429,00

Veľká Paka

Učiaci sa región

2009

95 280,00

Vojka nad Dunajom

Vzájomné objavenie sa podunajských obecných ostrovov

2010

9 700,00

Vojka nad Dunajom

Ochrana územia obce Vojka nad Dunajom pre vnútornými vodami

2012

11 993,00

200,00
VZ: 200,00
200,00
VZ: 200,00

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Zoznam ďalších podporených projektov 2010 – 2014 v rámci územia Agroprameň (MAS) je
uvedený v Prílohe č. 3.2: Zoznam zrealizovaných projektov v rámci územia. Na území sa
realizovali aj ďalšie aktivity zamerané na celkový rozvoj územia.
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Tabuľka č. 5: Informovanie a propagácia Agroprameň (MAS) 2010 – 2014
Aktivita

Opis

internetová
stránka
www.agropramen.sk

Prostredníctvom internetovej stránky Agroprameň (MAS) zverejňuje aktuálne
informácie o dianí v rámci územia. Zároveň sa využíva táto stránka na zverejňovanie
výziev pre konečných prijímateľov .

Brožúra

Brožúra „Agroprameň“ sme predstavili bohatú históriu obcí, významné a zároveň
iným neznáme osobnosti a krásu prírody, ktorá sa na žitnom ostrove nachádza.
Brožúra Srdce Žitnoostrovského vidieka I. a II. časť“ informovala obyvateľov územia
o projektoch, ktoré sa v rámci Agroprameň (MAS) realizovali. Brožúra „Vyhodnotenie
pôsobenia Agroprameň (MAS) v programovom období 2007-2013“ prezentovala
činnosť Agroprameň (MAS), informovala obyvateľov územia o projektoch, ktoré sa
v rámci Agroprameň (MAS) realizovali.

Deň otvorených dverí
Vianočné trhy

Súťaž v kreslení

Školenia
Propagačné materiály

PR článok

„Deň otvorených dverí“ sa niesol v znamení propagácie už zrealizovaných projektov
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader.
S cieľom nielen nadväzovania a udržiavania kontaktu s obyvateľmi v rámci územia
Agroprameň (MAS), ale aj informovania o príležitostiach a možnostiach ako zlepšiť
život v našom území prostredníctvom realizácie projektov sme sa zúčastnili aj na
„Vianočných trhoch“.
I. ročník výtvarnej súťaže „Ako to vidia deti.“ Súťaž sa konala v rámci
medzinárodného Sympózia. S cieľom nielen nadväzovania a udržiavania kontaktu s
obyvateľmi v rámci územia Agroprameň (MAS), ale aj informovania o príležitostiach
a možnostiach ako zlepšiť život v našom území prostredníctvom realizácie projektov
sme sa tento rok rozhodli podporiť mládež v našom území prostredníctvom výtvarnej
súťaže „Ako to vidia deti.“
Agroprameň (MAS) realizovala pre svojich zamestnancov a členov aj školenia, ako
napr. školenia k aktuálnej téme verejného obstarávania (3 školenia).
Prostredníctvom propagačných predmetov Agroprameň (MAS) sa prezentuje podpora,
ktorú poskytuje Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
Pohľad upretý do budúcna – rok 2013. Aktivity Agroprameň (MAS) v programovom
období 2007- 2013 - rok 6/2015
Umenie svetového rangu po tretíkrát 7/2015
Deň otvorených dverí 2015 v MAS Agroprameň

Rok
2010 a 2015
2013

2014 – 2015
2013 a 2015

2013

2015

2013
2013 a 2015
11/2013
6/2015
7/2015
8/2015

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

2.2.

Tvorba partnerstva a stratégie CLLD

Čerpanie finančných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 si vyžaduje
vypracovanie stratégie CLLD ako komplexného dokumentu, ktorý zahŕňa popis a kroky
vedúce k rozvoji daného územia v oblastiach a smeroch, ktoré sa ho priamo dotýkajú.
Stratégia Agroprameň (MAS) pre obdobie 2014 – 2023 bola spracovaná za účasti zástupcov
verejného, súkromného a občianskeho sektora. Pri spracovaní stratégie CLLD sa kládol dôraz
na rozloženie zastúpenia jednotlivých sektorov, čo sa prejavilo aj v rozšírení členskej základe,
pričom zástupcovia verejného sektora mali 14 zástupcov, súkromný sektor bol zastúpený 5
zástupcami a občiansky a neziskový sektor tvorilo 21 zástupcov.
Partnerstvo v rámci Agroprameň (MAS) je v súčasnosti vyvážené z geografického,
sektorového, sociálneho i ekonomického hľadiska. Za spracovanie stratégie bol zodpovedný
výkonný orgán, ktorý celý proces spracovania koordinoval. Jeho činnosť spočívala
v koordinácií prípravy, koordinácii úloh jednotlivých pracovných skupín, prezentácií
výstupov pracovných skupín. Zároveň boli stanovené pracovné skupiny, ktorých výsledky
boli predkladané na zasadnutiach Najvyššieho orgánu a prejednávané so širokou verejnosť,
resp. členmi Agroprameň (MAS).
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Tabuľka č. 6: Členovia týmu vypracovania stratégie CLLD Agroprameň (MAS)
Člen
Predseda Agroprameň (MAS)
Členovia výkonného orgánu
Manažér MAS
Administratívny pracovník

Členovia pracovných skupín

Starostovia obcí

Obsahová náplň stretnutia

Sektor

Koordinátor prípravy spracovania stratégie. Metodická činnosť .
Organizátor jednotlivých stretnutí
Koordinácia prípravy jednotlivých častí stratégie. Koordinácia úloh
jednotlivých pracovných skupín. Prezentácia výstupov pracovných
skupín. Schvaľovanie jednotlivých častí stratégie.
Príprava podkladov pre stratégiu. Tvorba textov. Organizácia
stretnutí. Vypracovanie a distribúcia dotazníkov .
Príprava podkladov pre stratégiu. Tvorba textov. Organizácia
stretnutí. Vypracovanie a distribúcia dotazníkov.
Spracovanie výstupov dotazníkového prieskumu. Vypracovanie
SWOT analýzy. Vypracovanie problémovej analýzy. Návrh vízie,
cieľov a priorít stratégie. Návrh opatrení/aktivít a finančných
alokácií z PRV SR a IROP pre programové obdobie 2014 – 2020
v rámci implementácie stratégie. Spracovanie pripomienok
verejnosti k stratégií.
Distribúcia
dotazníkov.
Komunikácia
s občanmi
obce.
Zverejňovanie aktuálnych informácií k príprave stratégie na
internetových stránkach.

Občiansky
Verejný
Občiansky
Súkromný
Pracovník MAS
Pracovník MAS
Verejný
Občiansky
Súkromný

Verejný

V rámci štruktúry Agroprameň (MAS) boli výkonným orgánom vytvorené nasledovné
pracovné skupiny (ďalej len „PS“), ktoré sa skladali z členov Agroprameň (MAS):
-

PS Zamestnanosť a podnikanie, ktorá sa zaoberá témou zamestnanosti, tvorby
pracovných miest, podmienkami rozvoja podnikania v oblasti poľnohospodárstva
i mimo neho.

-

PS Občianska spoločnosť a životné prostredie, ktorá sa zaoberá problematikou
spoločenského života, kultúrou, voľnočasovými aktivitami a problémami životného
prostredia v území.

-

PS Cestovný ruch, kultúrne dedičstvo a infraštruktúra, ktorá má v gescii problematiku
technickej infraštruktúry (kanalizácia, verejné priestranstva a pod.), sociálnu
infraštruktúru (školstvo, sociálne služby, a pod.), cestovný ruch a kultúrne dedičstvo
(pamiatky, cykloturistika, kultúrne dedičstvo, a pod.).

Tabuľka č.7: Použité participatívne metódy
Metóda

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
verejnosti

Zohľadnenie názorov
verejnosti

Tlačené materiály
Verejné informačné tabule – obecné úrady

áno

Internetové stránky – Agroprameň (MAS), obcí

áno
Stretnutia

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi

áno

áno

áno

Verejné vypočutie na zasadnutiach orgánov Agroprameň
(MAS)

áno

áno

áno

Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre starostov

áno

áno

áno

Dotazník pre širokú verejnosť a podnikateľov

áno

áno

áno

Pracovné skupiny
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Miestne pracovné skupiny

áno

áno

áno

Skupiny pri SWOT analýze

áno

áno

áno

Skupiny pri problémovej analýze

áno

áno

áno

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Tvorba stratégie CLLD prebiehala nasledovne:
V prvej fáze došlo k zberu štatistických údajov, uskutočňovali sa stretnutia s obyvateľmi obcí
a vykonal sa dotazníkový prieskum. Výsledkom zberu štatistických údajov bola databáza
údajov, ktorá slúžila na vypracovanie analytickej časti, ktoré sa počas roka 2015
aktualizovali. Uskutočnené stretnutia s obyvateľmi obcí nám dali predstavy o tom, čo by
chceli obyvatelia zmeniť, s čím sú spokojní, resp. nespokojní a kde vidia územie MAS v roku
2023 z pohľadu jeho rozvoja. Zároveň došlo k propagácií MAS prostredníctvom ukážok
zrealizovaných projektov z PRV SR 2007 – 2013. Dotazníkový prieskum prebiehal 1/2015 do
2/2015. Dotazník bol rozdelený na dve časti: pre obce a pre podnikateľov. Distribuovaný bol
na všetky obecné úrady prislúchajúcich obcí a do schránok obyvateľov územia MAS.
Celkovo sa rozdalo 328 dotazníkov, ktoré boli zamerané na získanie odpovedí týkajúce sa
silných a slabých stránok obcí a MAS, rozvojový potenciál územia, zamestnanosť,
podnikanie, sociálne služby v území MAS. Návratnosť dotazníkov bola v počte 175. Formulár
dotazníka a jeho vyhodnotenie tvorí prílohu stratégie CLLD. V druhej polovici roka 2015 sa
začala intenzívna práca pracovných skupín. Členovia pracovných skupín sa stretávali najprv
samostatne s cieľom vypracovania čiastkových úloh pre danú skupinu, následne sa stretli
všetky tri pracovné skupiny spolu, kde došlo k sumarizácii úloh, ktoré vykonali a k určeniu
ďalších krokov prác. Na úvodnom stretnutí im boli predstavené programové dokumenty
týkajúce sa programového obdobia 2014 – 2020, výsledky implementácie stratégie za
programové obdobie 2007 - 2013. Následne im bola zo strany výkonného výboru zadaná
úloha riešenia problematických oblastí vychádzajúc z dotazníkového prieskumu a stretnutí
s obyvateľmi územia Agroprameň (MAS). Výstupy týkajúce sa analytickej časti, SWOT
analýzy a problémovej analýzy mali jednotlivé pracovné skupiny predkladať pravidelne
v zmysle časového harmonogramu vypracovania stratégie CLLD.
Tabuľka č. 8: Stretnutia pracovných skupín a výkonného výboru Agroprameň (MAS)
Orgán

Výkonný výbor

Zameranie

Dátum

Počet
účastníkov

Informácie o príprave stratégie CLLD
Plnenie úloh a zodpovednosť prípravy stratégie
Zber štatistických údajov
Vypracovanie dotazníka
Schválenie návrhu dotazníka – najvyšší orgán
Organizácia stretnutí s obyvateľmi územia MAS –
starostovia obcí
Zverejnenie a distribúcia dotazníka – starostovia obcí,

28.11.2014
obecný úrad Lehnice

VS: 4
OS: 4
SS. 1
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manažér MAS

Výkonný výbor
Prvé stretnutie pracovných
skupín
Manažment MAS

PS Zamestnanosť
PS Občianska spoločnosť PS
Cestovný ruch, kultúrne dedičstvo
a infraštruktúra

PS Zamestnanosť
PS Občianska spoločnosť PS
Cestovný ruch, kultúrne dedičstvo
a infraštruktúra

PS Zamestnanosť
PS Občianska spoločnosť PS
Cestovný ruch, kultúrne dedičstvo
a infraštruktúra
Zasadnutie výkonného výboru

Plnenie úloh súvisiacich s prípravou stratégie
Stanovenie pracovných skupín – členovia
Stanovenie stretnutí valného zhromaždenia za prítomnosti
občanov územia MAS
Informácie o príprave stratégie CLLD, dotazníkový
prieskum, programové dokumenty na národnej úrovni,
úlohy PS
Stretnutia s obyvateľmi obcí z územia Agroprameň
Stretnutia s obyvateľmi a zástupcami MAS s cieľom
osobných pohovorov kde sa predstavilo PRV SR 2014 –
2020 a IROP
Spracovanie výstupov dotazníkového prieskumu,
rozdelenie úloh v rámci PS, doplnenie štatistických
údajov pre analytickú časť
Vypracovanie SWOT analýzy, príprava prezentácie za
každú oblasť, príprava úlohy facilitátora k stretnutiu s
verejnosťou
Vypracovanie problémovej analýzy, príprava prezentácie
za každú oblasť, príprava úlohy facilitátora k stretnutiu s
verejnosťou
Spracovanie pripomienok k SWOT analýze, problémovej
analýze na základe výstupov zo zasadnutia Najvyššieho
orgánu.
Návrh vízie, cieľov, priorít a opatrení, aktivít.

Zapracovanie vízie, cieľov a priorít stratégie zo strany
vedúcich pracovných skupín do stratégie.
Zapracovanie opatrení, aktivít z PRV SR a IROP pre
programové obdobie 2014 – 2020 v rámci implementácie
stratégie
Schválenie SWOT analýzy, problémovej analýzy, vízie,
cieľov, priorít, opatrení, aktivít a finančných alokácií
stratégie.

22.12.2014
obecný úrad Lehnice
16.2.2015
obecný úrad Lehnice

13.4.2015
12.5.2015

–

VS: 4
OS: 4
SS. 1
VS: 4
OS: 4
SS. 1
Zástupcovia
MAS

29.6.2015

9.7.2015

VS: 4
OS: 4
SS. 1

14.9.2015
obecný úrad Lehnice
28.9.2015

28.9.201515.10.2015
kultúrny dom
Mierovo
2.11.2015
obecný úrad Lehnice

4.11.2015
obecný úrad Lehnice

VS: 4
OS: 4
SS. 1

VS: 4
OS: 4
SS. 1
VS: 4
OS: 4
SS. 1

PS Zamestnanosť
PS Občianska spoločnosť PS
Cestovný ruch, kultúrne dedičstvo
a infraštruktúra
Kancelária MAS

Zapracovanie pripomienok k návrhu stratégie

Zasadnutie výkonného výboru za
prítomnosti pracovných skupín

Prezentácia pripomienok PS k pripomienkam verejnosti
k stratégií. Odsúhlasenie zmien stratégie v zmysle
pripomienok a ich následné zapracovanie do finálnej
verzie.

27.11.2015
obecný úrad Lehnice

VS: 2
OS: 2
SS. 1

Zasadnutie výkonného výboru za
prítomnosti pracovných skupín

Schválenie stratégie CLLD Agroprameň (MAS), ktorá
bude predložená v rámci Výzvy na opatrenie 19.2.

8.12.2015
obecný úrad Lehnice

VS: 2
OS: 2
SS. 1

24.11.2015 –
26.11.2015
obecný úrad Lehnice

VS: 4
OS: 4
SS. 1

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Zapájanie verejnosti do prípravy stratégie CLLD prebiehala na zasadnutiach Najvyššieho
orgánu, na ktoré boli prizvaní občania územia MAS. Občania sa o účasti dozvedeli vždy
prostredníctvom verejných rozhlasov, internetových stránok obcí, internetovej stránky
Agroprameň (MAS) a výlepom pozvánky na každom obecnom úrade (viď Príloha č.3.7).
Verejnosť sa na príprave stratégie CLLD spolupodieľala od dotazníkového prieskumu, účasti
na zasadnutiach Najvyššieho orgánu – brainstorming k SWOT analýze, problémovej analýze,
vízií, cieľom, prioritám, opatreniam a finančným alokáciám. Zúčastňovali sa aj stanovení
priorít a opatrení, ktoré je potrebné realizovať, aby došlo k rozvoju územia. Úlohy a priebeh
jednotlivých zasadnutí sú uvedené v tabuľke č. 9 a v Prílohe č. 6 až Prílohe č. 9.
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Tabuľka č. 9: Zasadnutia Najvyššieho orgánu Agroprameň (MAS) a obyvateľov územia MAS
Orgán
1. zasadnutie
Najvyššieho orgánu
Dotazníkový prieskum

2.zasadnutie
Najvyššieho orgánu

3.zasadnutie
Najvyššieho orgánu

4.zasadnutie
Najvyššieho orgánu
Pripomienkové konanie
5.zasadnutie
Najvyššieho orgánu
6.zasadnutie
Najvyššieho orgánu

Dátum

Zameranie
Informácie o príprave stratégie CLLD, dotazníkový
programové dokumenty na národnej úrovni, úlohy PS

prieskum,

Priebeh zbierania dát v rámci dotazníkového prieskumu
Prezentácia výstupov dotazníkového prieskumu Prezentácia výsledkov
činnosti PS Zamestnanosť, PS Občianska spoločnosť, PS Cestovný ruch,
kultúrne dedičstvo a infraštruktúra. Prezentácia SWOT analýzy
a problémovej analýzy. Rozdelenie účastníkov do skupín. Brainstorming
a facilitátor k SWOT analýze a problémovej analýzy za účasti vedúceho
každej pracovnej skupiny. Závery SWOT analýzy a problémovej analýzy
– zapracovanie pripomienok jednotlivými PS
Návrh vízie, cieľov a priorít stratégie zo strany vedúcich pracovných
skupín. Účastníci boli rozdelení do skupín, pričom každá skupina
obdržala návrh potrieb a priorít vypracovaných PS. Na základe
vzájomnej diskusie v skupinách mali v zmysle SWOT analýzy
a problémovej analýzy definovať 3 vlastné ciele (+ výber cieľov z PS) a
priradiť váhu na riešenie priorít v rámci územia. Sumarizácia návrhov
účastníkov a odsúhlasenie prítomnými: vízia, cieľ a priority stratégie.
Predstavenie opatrení/aktivít a finančných alokácií z PRV SR a IROP pre
programové obdobie 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie.
Analýza opatrení/činnosti v rámci skupín účastníkov, Rozalokovanie
finančných prostriedkov. Predseda najvyššieho orgánu vyzval členov PS
na zapracovanie výsledkov stretnutia do stratégie do 5.11.2015
a predloženie na schválenie výkonnému orgánu. Zároveň uložil
Kancelárii MAS zverejnenie návrhu stratégie – analytická a strategická
časť na internetovej stránke Agroprameň (MAS) – pripomienkové
konanie pre verejnosť najneskôr od 10.11. 2015 do 18.11.2015.
Nakoľko vyšla aktualizácia výzvy pre MAS s predĺžením termínu na
predloženie vypracovanej stratégie, Valné zhromaždenie dňa 18.11.2015
rozhodlo o predĺžení pripomienkového konania stratégie pre verejnosť
a to do 23.11.2015.
Zverejnenie návrhu stratégie – analytická a strategická časť na
internetovej stránke
Prezentácia pripomienok PS k pripomienkam verejnosti k stratégií.
Odsúhlasenie zmien stratégie v zmysle pripomienok a ich následné
zapracovanie do finálnej verzie.
Schválenie stratégie CLLD Agroprameň (MAS), ktorá bude predložená
v rámci Výzvy na opatrenie 19.2.

22.12. 2014
1/2015 – 2/2015

17.9.2015
obecný úrad
Lehnice

26.10.2015
kultúrny dom
Mierovo

18.11.2015
obecný úrad
Lehnice
13.11.2015 –
23.11.2015
27.11.2015
obecný úrad
Lehnice
8.12.2015
obecný úrad
Lehnice

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

3. Analytický rámec
3.1. Analýza zdrojov územia
3.1.1 Výhody/nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia
Územie Agroprameň (MAS) leží na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na
území okresu Dunajská Streda v centrálnej časti Žitného ostrova. Územie sa nachádza v
oblasti Podunajskej nížiny patriacej do Malej Dunajskej kotliny, ktorá je súčasťou Panónskej
panvy. Územie je ohraničené z juhu korytom Dunaja, zo severu riekou Malý Dunaj a na
krátkom úseku na východe riekou Váh, oblasť známa ako Žitný ostrov. Územie leží
v blízkosti rieky Dunaj, ktorá je najvýznamnejšou riekou v SR. Územie má nížinný charakter
s vysokým podielom ornej pôdy a s malou lesnatosťou. Jedná sa o nížinnú, značne odlesnenú
krajinu, v ktorej však v blízkosti rieky Dunaj a Malý Dunaj sa vyskytujú hodnotné územia
lužných lesov.
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Územie podunajského regiónu zo strednodobého hľadiska je zaradené medzi oblasti
nadregionálneho významu, z dlhodobého hľadiska do oblastí národného významu.
Podunajský región je turisticky atraktívnou oblasťou, k známym častiam, ktoré sú
charakteristické cestovným ruchom patria Malý Žitný ostrov, Dunajská Streda, Veľký Meder,
Komárno, Štúrovo. Malý Dunaj vytvára klatovské slepé rameno. Žitný ostrov zaberá
najväčšiu časť Podunajskej roviny a je najrozsiahlejším vnútrozemským ostrovom v Európe.
Prírodné pomery predurčili oblasť k poľnohospodárskej výrobe, ale v súčasnosti sa čoraz
častejšie využíva aj na rekreačné účely.
I napriek tomu, že územie podunajského regiónu je predurčené na poľnohospodársku výrobu,
tento sektor nedostatočne vytvára nielen zdroje z výroby a spracovania poľnohospodárskych
produktov, ale taktiež je nedostatočná aj tvorba nových pracovných miest. Preto je potrebné
prostredníctvom implementácie projektov orientovaných na rozvoj malého a stredného
podnikania podporiť túto perspektívnu oblasť agrosektora s využitím miestnych dostupných
zdrojov a skúseného ľudského kapitálu.
Ako komparatívnu výhodu môžeme považovať práve výhodnú geografickú polohu, ktorá je
podporená dopravnou infraštruktúrou rozvojovej osi Bratislava - Dunajská Streda – Komárno
- Győr. K atraktivite územia nepochybne prispieva krásne prostredie s množstvom termálnych
kúpalísk s minerálnymi a geotermálnymi prameňmi, vodné kanály a plochy. Geotermálne
pramene majú široké využitie v kúpeľnej liečbe, v cestovnom ruchu, ale aj ako alternatívne
zdroje energie. Žitný ostrov má veľmi bohatú vegetáciu. Fauna Žitného ostrova je veľmi
rôznorodá. Vládnucim prvkom živočíšstva je však vodné vtáctvo. Prírodné prostredie Žitného
ostrova sa silne degradovalo kvôli intenzívnej poľnohospodárskej výrobe, silných vetrov a
vodnej erózii. Celé pobrežie Dunaja spolu so svojimi lesmi je chránená krajinná oblasť. Na
Žitnom ostrove sa pestujú teplomilné plodiny ako napr. kukurica, pšenica, cukrová repa,
slnečnica, repka olejka, rôzne druhy ovocia a zeleniny. Spomedzi priemyslu je tu zastúpený
hlavne potravinársky, strojársky, chemický.
Územie Agroprameň (MAS) sa rozprestiera v blízkosti viacerých mestských sídiel Bratislava,
Šamorín a Dunajská Streda. Rozsah prekrývania sfér vplyvu mestských sídiel na územie je
veľmi vysoký. Vytvára sa tak okrajové pásmo, v ktorom sú väzby na jadrá ťažiská osídlenia
predovšetkým v intenzite dochádzky za prácou a ich vzťah je sprostredkovaný cez menšie
mestá tvoriace polycentrický systém ťažiska osídlenia.
Územie Agroprameň (MAS) má výhodnú geografickú polohu s existujúcim napojením na
multimodálne koridory a disponuje dobrou polohou voči hlavným dopravným koridorom
regionálneho významu. Najvýznamnejšími cestnými ťahmi prechádzajúcimi v blízkosti
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územia sú štátna cesta I. triedy I/63 (Štúrovo - Komárno - Šamorín - Bratislava) a cesta II/572
(Dunajská Streda - Lehnice - Bratislava). Tým sa obce v území stávajú súčasťou rozvojovej
osi, ktoré tvoria vyváženú sídelnú štruktúru.
Blízkosť hlavného dopravného ťahu:
-

podporuje sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja
vidieka,

-

vytvárajú sa podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram,

-

dochádza k zachovaniu a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva,

-

zabezpečujú sa požiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska
ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí.

V rámci lokalizácie územia v euroregionálnych spoluprácach môžeme konštatovať, že
otvorenie hraníc s Maďarskom dalo priestor na vznik slovensko-maďarskej spolupráce obcí
v pohraničných regiónoch a to najmä región mesta Győr, kde je zamestnaná časť pracovnej
sily riešeného priestoru. Táto pohraničná poloha spolu s dobrými prírodnými a klimatickými
podmienkami vytvárajú perspektívne predpoklady ďalšieho rozvoja územia Agroprameň
(MAS).
Nedostatočne využitý potenciál predstavujú prírodné a kultúrne danosti, ktoré v oblasti
cestovného ruchu môžu vytvárať pracovné príležitostí pre miestnych obyvateľov. Kultúrne
pamiatky, prírodné danosti, vodné kanály, vodné toky, široká sieť cyklistických trás a ľudové
tradície vytvárajú vhodné podmienky na rozvoj prímestského cestovného ruchu.
Poľnohospodárstvo a s ním súvisiace činnosti ponúkajú priestor pre rozvoj agroturistiky.
Medzi komparatívne výhody územia nesporne patrí prírodné bohatstvo, vodné kanály a
plochy, bohaté kultúrne dedičstvo a história územia, ktorú prezentujú zachované zvyky
a tradície. Geografická poloha a lokalizácia je výhodou z hľadiska dostupnosti a možností
ekonomického rozvoja. Kvalitná poľnohospodárska pôda a vysoký stupeň zornenia
predurčujú územie k rozvoju tradičných poľnohospodárskych činností.
Tabuľka č. 10: Výhody a nevýhody lokalizácie územia Agroprameň (MAS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody
dobrá infraštruktúra s napojením na mestá Bratislava,
Šamorín, Dunajská Streda
železničné a autobusové spojenie Bratislava - Šamorín –
Dunajská Streda, ktorá zabezpečuje priame spojenie
vodné športy
vodná turistika
cykloturistika
minerálne a geotermálne pramene
vodné kanály a plochy
vidiecky ráz obcí
dobré podmienky poľnohospodárskej výroby
hodnotné prírodné prostredie

•
•
•
•
•
•
•

Nevýhody
slabé miestne hospodárstvo
nedostatok miestnych pracovných príležitostí
dochádzka za prácou
nedostatok silných podnikateľských subjektov
nezáujem obyvateľov o spoločenský život
nevyužitý potenciál prírodných danosti územia
nevyužitý potenciál poľnohospodárskej pôdy pre alternatívnu
produkciu
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•
•

potenciálna výhoda – výstavba úsekov rýchlocesty R7
medzinárodná spolupráca

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Možno konštatovať, že práve existencia kvalitnej dopravnej infraštruktúry a poloha voči
dôležitým centrám predstavujú najväčší rozvojový potenciál obcí. Ponuka pracovných
príležitostí v Šamoríne a Dunajskej Strede stagnovala. Naopak, ponuka sa zvyšuje v
Bratislave a je aj omnoho diverzifikovanejšia. Z uvedených dôvodov v poslednom období
rastie orientácia ekonomických väzieb na Bratislavu. Možnosti dochádzania sú relatívne
dobré vďaka priamemu dopravnému spojeniu. Poloha územia v blízkosti krajského mesta
eliminuje záujem obyvateľov o vnútorný spoločenský život v území, čo má negatívny dopad
na rôzne rozvojové aktivity (nezáujem obyvateľov).
3.1.2 Geografická charakteristika
Podunajská nížina je geomorfologická oblasť juhozápadného Slovenska, ktorá je súčasťou
subprovincie Malá dunajská kotlina. Podunajská nížina sa člení na 2 celky: podunajská
pahorkatina a podunajská rovina. Z geologického hľadiska sa s termínom Podunajská nížina
takmer celkom kryje regionálnogeologická jednotka dunajská panva.
Obrázok č.2: Podunajská pahorkatina

Zdroj: http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/PrehladneMapy/GM_mapa.pdf

Klimatické pomery
Územie Agroprameň (MAS) sa nachádza na hranici medzi teplou a mierne teplou
klimatickou oblasťou. Okres sa nachádza v klimatickej oblasti - teplej, veľmi suchej,
s miernou zimou1. Na základe klimaticko-geografických typov Slovenska riešené územie leží
v suchej až mierne suchej oblasti teplej a prevažne teplej nížinnej klímy s miernou inverziou
teplôt. Suma teplôt 10°C a viac za jeden rok je 3000-3200. Priemerná ročná teplota vzduchu

1

Atlas krajiny Slovenskej republiky z roku 2002 -http://globus.sazp.sk/atlassr/
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v obci je 9,9 °C. Najchladnejší je mesiac január, kedy priemerná mesačná teplota vzduchu
dosahuje hodnoty -2,1 °C. Najteplejší je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 20,5 °C.
Podunajská nížina patrí k najsuchším oblastiam Slovenska, a to jednak tým, že sú tu
najmenšie úhrny (aj menej ako 500 mm za rok), ale najmä tým, že je málo zrážok v lete a je to
tiež najteplejšia a relatívne najveternejšia oblasť, v dôsledku čoho je tu vysoký potenciálny
výpar. Priemerné trvanie snehovej pokrývky je na južnom Slovensku menej ako 40 dní.
Vodstvo
Najvýznamnejším vodným tokom v danom území je Dunaj. Zo severnej strany ohraničuje
Žitný ostrov Malý Dunaj, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Obce patriace
do Žitného ostrova patria do chránenej vodohospodárskej oblasti. Územie svojimi prírodnými
podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd. Obce na území Agroprameň
(MAS) obklopuje Malý Dunaj, ktorý je nížinnou riekou a zároveň ramenom Dunaja o dĺžke
128 km. Na toku Malého Dunaja ležia obce Potônske Lúky a Blahová.
Pri hlavnom toku Dunaja ležia dve obce z územia Agroprameň (MAS) a to Vojka nad
Dunajom a Rohovce. Na území majú osobitné postavenie vodné kanály. Územím preteká viac
odvodňovacích kanálov:
➢ kanál Tomášov – Lehnice, ktorý sa vlieva do Klatovského kanálu,
➢ kanál Malinovo – Blahová,
➢ kanál Vojka – Kračany.
Do Malého Dunaja sa vlieva kanál Tomášov – Lehnice, kanál Malinovo – Blahová, kanál
Vojka – Kračany. Na území sa tiež nachádzajú vodné plochy – malé jazerá, ktoré vznikli
ťažbou štrku, sú to bývalé štrkoviská. Nachádzajú sa v obciach Vojka nad Dunajom, Blatná
na Ostrove, Horná Potôň, Veľká Paka, Oľdza a Mierovo.
Základným faktorom, ktorý podmieňuje akumuláciu podzemných vôd Žitného ostrova je
formácia dunajských štrkov. Pri meste Šamorín sa nachádza viacúčelové vodné dielo
Gabčíkovo.
Územie Agroprameň (MAS) bolo vybrané z dôvodov, ktoré sú znakom súdržnosti, pokrytia
súvislého vidieckeho územia, ktoré ohraničujúce katastre všetkých obcí a je sformované na
princípe spoločného záujmu:
• poľnohospodársky charakter územia,
• spoločný cieľ podporiť rozvoj vidieckej oblasti,
• vyšší počet obyvateľov, ktorí dochádzajú za prácou do mestských sídiel, ako Bratislava,
Šamorín, Dunajská Streda,
• územie má rovnaké geografické a klimatické podmienky t.j. je nížinatého charakteru,
• územie je vymedzené hranicou, ktorá ohraničuje katastre všetkých obcí,
• hospodárske zameranie je zamerané na poľnohospodárstvo,
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• z hľadiska lokálnych medzi sídelných vzťahov sú dôležité väzby malých obcí najmä na
obec Lehnice, ktorá vzhľadom na svoje postavenie v strediskovom systéme osídlenia
centralizovala mnohé služby občianskej vybavenosti,
• obce sú svojou polohou súčasťou suburbanizačného pásma Bratislavy pričom
suburbanizácia sa prejavuje zvýšeným záujmom obyvateľov o bývanie na vidieku v
bezprostrednej blízkosti veľkých miest, s pokojnejším prostredím pre rodinný život než
vo veľkomeste.
3.1.3 Historický vývoj
Územie Agroprameň (MAS) spadá do okresu Dunajská Streda, ktorý vznikol r. 1923.
Pôvodný okres Dunajská Streda v roku 1960 pribral časti zrušených okresov Šamorín a Veľký
Meder a bol súčasťou Západoslovenského kraja. V súčasnosti patrí do Trnavského
samosprávneho kraja.
Územie je známe ako „Žitný ostrov“, ktoré je ohraničené riekou Dunaj a Malý Dunaj.
Rozprestiera sa na území od Bratislavy po Komárno. Pôvodne sa územie skladalo z
ostrovných celkov, ktoré mali charakter močarísk a bahnísk. V častiach kde boli ostrovné
celky suchšie vznikla usadlosť, terajšia Dunajská Streda. Archeologické nálezy potvrdzujú, že
toto územie bolo osídlené už počas vlády Rimanov. Osídľovanie kmeňmi Maďarov malo na
územie veľký hospodársky vplyv, nakoľko ožilo obchodovanie, šírilo sa náboženstvo,
vznikali prvé stavby. V 14-15. storočí sa sformovalo jadro usadlosti, ktoré bolo ohraničené
kamenným múrom zachovaný až do 19.storočia. Dokument z roku 1429 uvádza, že
kráľovské mesto Dunaszerdahely získalo štatút „mestečka“. V 16-17. storočí v mestskom
sídle Szerdahely žilo 26 kráľovských poddanských rodín a 3 šľachtické rody. V tomto období
vznikali nové cechy: obuvnícky, čižmársky, klobučnícky, debnársky a pod. V 19. storočí sa
vytvorilo mesto Duna-Szerdahely. V tomto období vznikali protipovodňové a odvodňovacie
spoločnosti, ktoré začali odvodňovať mokrade, regulovala sa voda, vznikala orná pôda a
zanikali močiare. Dochádza k zmenám krajinného rázu Žitného ostrova a rybárstvo sa
dostáva do úzadia. V 20. storočí celé územie Žitného ostrova žilo aktívnym kultúrnym a
spoločenským životom a to v dôsledku vplyvu mesta Dunajská Streda. Začali vychádzať
regionálne časopisy, ako napr.: Žitnoostrovné Listy, časopis Žitný Ostrov a Žitnoostrovský
Hlásnik. Na Žitnom ostrove sa do obdobia rozsiahlych melioračných úprav koncom 19.
storočia choval najmä dobytok. Na Dunaji sa ešte v 1. polovici 20. storočia ryžovalo zlato. Na
prelome 19. a 20. storočia nastúpil v regióne proces urbanizácie tradičnej kultúry2.

2

http://www.dunstreda.sk/historia-mesta-dunajska-streda

22

3.1.4 Doterajší rozvoj územia
Rozvojové súvislosti územia Agroprameň (MAS) sú zadefinované v Programoch
hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí. Agroprameň (MAS) začala svoju
činnosť v oblasti rozvoja už v rámci občianskeho združenia Mikroregión Dunajská
Magistrála, ktoré vzniklo v roku 2007. Rozvoj územia začal budovaním kapacít
a manažmentu

a to

prostredníctvom

pomoci

poskytnutej

zo

strany

Trnavského

samosprávneho kraja v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie mikroregiónov do
aktivít prístupu LEADER: „Príprava nových mikroregiónov TTSK na integrovaný rozvoj
vidieka“. Občianskemu združeniu Mikroregión Dunajská Magistrála dňa 4. 9. 2007 boli
poskytnuté finančné prostriedky na budovanie administratívnych kapacít, manažment
projektu, tvorbu stratégie mikroregiónu a publicitu. V roku 2008 sa Mikroregión Dunajská
Magistrála uchádzal o finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
v rámci opatrenia: „Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií
rozvoja územia“. Občianske združenie nebolo v rámci tejto vyhlásenej výzvy úspešné.
Za najväčšiu skúsenosť s rozvojom územia je možné pokladať implementáciu opatrenia 4.1
Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013, keď dňa 25.5.2010 Agroprameň (MAS) uzatvorila zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou V rokoch 2010
– 2014 sa Agroprameň (MAS) riadila integrovanou stratégiou rozvoja územia, ktorej cieľom
bolo „Zvýšiť životný štandard obyvateľov a zatraktívniť územie OZ Agroprameň“. V rámci
programového obdobia vyhlásila 19 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok. Kancelária prijala celkovo 50 projektov. Na úrovni Pôdohospodárskej platobnej
agentúry bolo schválených a zazmluvnených 48 projektov v celkovej sume 2 086 410,17 €.
Obce územia Agroprameň (MAS) už roky organizujú spoločné podujatia, vzájomne
spolupracujú na rozvoji a to v oblasti ekonomickej, sociálnej a regionálneho rozvoja. Ich
cieľom je otvárať priestor pre ľudí, ktorí majú dobré nápady aktívne sa podieľať na formovaní
prostredia v ktorom žijú a pracujú. Obce realizovali viaceré spoločné rozvojové projekty,
ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3.2: Zoznam zrealizovaných projektov v rámci územia. Obce sú
členmi euroregionálneho združenia Euroregión Podunajského Trojspolku, ktorý vznikol v
roku 2001 a ktorý je jedným z najdynamickejšie rozvíjajúcich euroregiónov v slovenskomaďarskom pohraničnom priestore. Projekty sa realizovali vďaka grantom, podpôr a zdrojov
EÚ - operačných programov pre programové obdobie 2007 – 2013 (FM EHP a NFM, ŠR SR,
ROP, Environmentálny fond, PRV SR 2007 – 2013,VÚC, úrad vlády a pod.). Projekty, ktoré
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sa realizovali v rámci rozvoja územia mali charakter menšieho rozsahu, ale taktiež charakter
havarijných stavov. Infraštrukturálne investície predstavovali základný prostriedok stimulu
ekonomického rozvoja. Realizáciou rozvojových projektov sa v rokoch 2007 – 2014
vytváralo systémové a vzájomne previazanie predpokladov pre optimálne a efektívne využitie
rozvojového potenciálu územia a trvalo udržateľné skvalitnenie života obyvateľov
a prispievalo sa k odstraňovaniu regionálnych územných disparít na Slovensku.
3.1.5 Zaujímavosti a zvláštnosti územia, typické črty a pod.
Špecifickosť územia je daná jeho zaujímavosťami, zvláštnosťami a komparatívnymi
výhodami. Zvláštnosti a zaujímavosti územia Agroprameň (MAS):
•

rieka Dunaj a jeho ramená,

•

blízkosť ložísk geotermálnych vôd využívané na rekreačné a zdravotnícke účely,

•

oblasť vymedzená hranicami obcí územia patrí medzi oblasti s vysokým zameraním na
poľnohospodárstvo,

•

dobré pôdne podmienky pre poľnohospodársku výrobu,

•

bonita pôdy,

•

sieť chránených území,

•

najnižšie zalesnenie, ako dôsledok nesprávneho a neodborného odlesňovania a
odvodňovania v minulých desaťročiach,

•

prítomnosť pôvodných lužných lesov, ktoré sa nachádzajú v okolí ramien Dunaja,

•

pamätihodnosti a kultúrne pamiatky,

•

vyskytujú sa tu vzácne lesné, vodné, mokraďové, lúčne a pieskomilné spoločenstvá.

Medzi komparatívne výhody územia nesporne patrí prírodné, kultúrne dedičstvo a história
územia:
•

bohaté podzemné vody,

•

možnosti pre cykloturistiku, pešiu turistiku, jazdenia na koňoch a pre rozvoj
agroturistiky,

•

zachovanie tradičných remesiel,

•

v súčasnej dobe dochádza na území k trendu postupného sťahovania sa obyvateľov
z mestského sídla Bratislava,

•

blízkosť viacerých mestských sídiel Bratislava, Šamorín a Dunajská Streda,

•

výhodná geografická poloha s existujúcim napojením na multimodálne koridory a dobrá
poloha voči hlavným dopravným koridorom regionálneho významu,
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•

úzke napojenie na veľké mestské aglomerácie (Bratislava, Dunajská Streda), ktoré sú
zdrojom ekonomického, ľudského a kultúrneho potenciálu pre rozvoj,

•

cestné ťahy v blízkosti územia na štátna cesta I. triedy I/63, čím sa obce v území
Agroprameň (MAS) stávajú súčasťou rozvojovej osi, ktoré tvoria vyváženú sídelnú
štruktúru.

3.1.6 Prírodné zdroje
Územie Agroprameň (MAS) patrí do vysokoprodukčnej poľnohospodárskej oblasti
Slovenska, dobré prírodné a klimatické podmienky územia vytvorili predpoklady pre
pestovanie všetkých poľnohospodárskych plodín Slovenska. Charakteristické je pestovanie
pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, kukurice na zrno, repky a slnečnice. Rastlinná výroba
v rámci regiónu sa zameriava prevažne na výrobu obilnín (najviac sa pestujú pšenica ozimná
a jarná, sladovnícky jačmeň, kukurica na siláž a krmivo). K významným plodinám patria
zeleniny - uhorky, paprika, paradajky a kapusta. Živočíšna výroba je druhou základnou
časťou poľnohospodárskej výroby, ktorej prvoradou úlohou je produkcia živočíšnych
výrobkov pre spotrebu obyvateľstva, ako aj poskytovanie ďalších surovín pre priemyselnú
výrobu. Nosným programom živočíšnej výroby územia je chov ošípaných.
Aj keď zhruba 80 % zastúpenie ornej pôdy je charakteristické na Podunajskú nížinu, v
jednotlivých obciach sa prejavujú zaujímavé rozdiely. K nim patrí vysoký podiel lesných
pozemkov vo Vojke nad Dunajom. Bonita poľnohospodárskych pôd je dobrá – v riešenom
území sa nachádzajú veľmi produkčné pôdy.
Na území Agroprameň (MAS) sa nachádzajú obce, v ktorých sa vyskytujú mokrade.
V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy,
ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami,
rašeliniskami a vodami alebo umelými, alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. V obciach
z územia sa nachádzajú všetky tri kategórie mokradí - národného významu, regionálneho
významu a lokálneho významu.
Tabuľka č.11: Typy mokradí na území Agroprameň (MAS)
Názov mokrade
Hétmáň pusta

Plocha m2

Názov obce

Kategória

147 100

Lehnice

L

Blatnianske jazero (Sárosfai tó)

32 000

Blatná na Ostrove

L

Štrková jama - Trnávka

10 000

Trnávka

L

5 000

Oľdza

L

Janíky, Blahová

R

Šamorín, Rohovce

R

Cíferi tó
Malý Dunaj
Ľavostranný priesakový kanál SVD G-N

1 250 000
639 000
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Zavlažovací kanál Malinovo - Blahová

360 000

Čakany, Blahová

R

Kanál Dobrohošť – Kračany

320 000

Rohovce, Kostolné Kračany

R

Zavlažovací kanál Tomašov - Lehnice

320 000

Štvrtok na Ostrove, Mierovo, Lehnice

R

40 000

Blahová, Horná Potôň

R

Šamorín, Rohovce

N

Žriebäcie lúky
Zdrž vodného diela Gabčíkovo

22 000 000

Zdroj: http://www.sopsr.sk/webs/MokrSlov/prehladokresy.htm

Územie patrí do chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vody – do Chránenej
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.
Lesy
Z hľadiska fytogeografického členenia patrí do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina.
Pôvodný lesný kryt územia Agroprameň (MAS) tvorili mäkké lužné lesy v tesnej blízkosti
vodných tokov a dubové lesy v oblastiach medzi riekami. Pôvodná drevinová skladba sa
zachovala len v ojedinelých prípadoch, spravidla pri vodných tokoch (vŕby, domáce topole).
V súčasnosti lesy tvoria plantáže šľachteného topoľa. Živočíchy tvoria nezastupiteľnú zložku
všetkých typov spoločenstiev biosféry. Z hľadiska živočíšnej regionalizácie Slovenska územie
Agroprameň (MAS) patrí do Panónskej oblasti, v rámci ktorej do juhoslovenského obvodu
lužného dunajského okrsku. Na území MAS sa z poľovnej (srstnatej i pernatej) zveri vo
voľnej prírode nachádzajú všetky významné druhy (srnec, diviak, bažant, jarabica a zajac).
Pôdny fond
Katastrálna plocha územia Agroprameň (MAS) predstavuje celkom 18 317,44 ha. Vo využití
pôdneho fondu až 78,8% predstavuje orná pôda, 5,5 % zastavaná plocha, a 4,2 % lesná
plocha. Katastrálne územie tvoria len 3,9 % trvalé kultúry (vinica, záhrada a ovocný sad), 2,4
% vodné plochy a 4,2 % ostatná pôda. Trvalo trávne porasty sa nachádzajú len na necelých 1
% území. Celkovo pôdny fond územia tvorí 83,7 % poľnohospodárska pôda a 16,3 %
nepoľnohospodárska pôda. Poľnohospodársku pôdu tvorí až 94,2 % ornej pôdy a 5,8 %
trvalých kultúr. Z nepoľnohospodárskej pôdy 33,5 % zaberie zastavaná plocha, 26,2 % lesná
plocha a 14,5 % vodná plocha a ostatná plocha 25,8 % .
Tabuľka č. 12: Pôdny fond územia Agroprameň (MAS) k 31.12.2014
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove

Poľnohospodárs
ka pôda
(ha)
940,8003
954,4932
2024,4436
2465,1989
2243,488
222,9162
563,8699
931,7918

Lesná pôda
(ha)
72,5956
35,6119
60,8173
64,7231
36,9319
2,1411
0
29,6461

Vodné
plochy
(ha)
42,2044
3,2184
33,5108
89,5095
15,4447
0,2534
4,6941
6,9929

Zastavané
plochy
(ha)
47,5933
68,5139
158,8929
136,7788
171,5199
24,563
38,9187
71,4841

Ostatné
plochy
(ha)
34,5938
15,9981
43,2724
80,3211
71,4262
22,1716
11,7566
25,4244

Spolu
(ha)
1137,7874
1077,8355
2320,937
2836,5314
2538,8107
272,0453
619,2393
1065,3393
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Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
SPOLU

817,9972
385,401
1145,9344
734,4282
1655,5227
87,4665
15 173,7519

0,2201
61,5565
31,9056
0
52,0769
313,9121
762,1382

5
14,3824.
221,67
1,1456
11,9506
300,8986
750,8754

32,3762
25,8234
128,2268
49,7058
91,461
53,7721
1099,6299

30,4672
7,249
86,8073
11,8733
24,5711
65,1125
531,0446

886,0607
494,4123
1614,5441
797,1529
1835,5823
821,1618
18 317,44

Zdroj: Štatistický úrad SR, mailová komunikácia zo dňa 12.10.2015

Na území Agroprameň (MAS) majú zastúpenie tieto pôdne druhy: piesočnaté,
hlinitopiesočnaté, piesočnato hlinité, hlinité, ílovité, íly a ilovitohlinité. Z pôdnych typov sa
na riešenom území nachádzajú: černozem, fluvizem, čiernica, regozem. V riešenom území
prevládajú piesočnato-hlinité a hlinité pôdne druhy. Pôdy sú bez skeletu až slabo skeletnaté.
Nerastné suroviny
Za nerasty sa podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský
zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb. považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry.
Ložiskom nerastov je prírodné nahromadenie nerastov. Na riešenom území sa vyskytujú
významné ložiská štrkopieskov a pieskov (Lehnice – Sása, Horná Potôň a Veľká Paka), ktoré
patria medzi ložiská nevyhradených nerastov.

Tabuľka č. 13: Vybrané charakteristiky ťažby štrkopieskov v obciach Agroprameň (MAS)
Ťažba /r.2001

Lokalita

Organizácia

Lehnice – Sása

Agripent, s.r.o.

97,00

4,00

93.0 tis.m3

Čečinská Potôň

Bel-trade s.r.o

849,3

0,00

849,3 tis.m3

0,00

0,00

300,0 tis.m3

Horná Potôň

Stav

Stav k 1.1.2002

Dunajské štrkopiesky Horná Potôň,
s.r.o.

Zdroj: Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/ks2002/ks2002_tt.pdf

Na území Agroprameň (MAS) na nachádza niekoľko zdrojov nerastných surovín. Medzi
pýchu územia a aj medzi náš veľmi dôležitý zdroj nerastnej suroviny patrí pitná voda. Dané
územie patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.
Tabuľka č.14: Nerastné suroviny v rámci územia Agroprameň (MAS)
Obec
Horná Potôň

Lehnice

Potônske Lúky
Rohovce
Oľdza

Nerastné suroviny
Nevyhradené ložiská štrku, geotermálny zdroj, ktorý je akumulovaný v pontských pieskoch a pieskovcoch v
hĺbke 2 500 m. Prameň sa využíva hlavne na vykurovanie skleníkov, fóliovníkov.
Významné ložiská štrkopieskov. V miestnej časti Sása je evidovaná ťažba štrkopieskov v lokalite Horné Hony.
Ide o chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vody ( chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov s
veľkokapacitnými zdrojmi nadregionálneho významu).Termálna voda so stredne mineralizovanou vodou
sodíkovo - karbonátového typu s teplotou 54 ºC.Rašelinisko sa nachádza v k.ú. Malý Lég a Sása, toho času sa
už neťaží.
Z nerastných surovín v najväčšom množstve sa vyskytuje štrk v relatívne malej hĺbke. V malej hĺbke sa
vyskytuje hlina, ale na účely hrnčiarstva sa v súčasnosti nevyužíva.
Náleziská štrku, ktorý sa vyžíval počas výstavby Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, v súčasnosti sa štrk v
katastri obce neťaží.
Významné ložiská štrkopieskov.

27

Chránené oblasti a oblasti Natura 2000
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným
cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre
príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Táto sústava chránených
území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich
rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov. V rámci územia Agroprameň
(MAS) sa nachádza niekoľko národných chránených území, ako napr.: Chránené vtáčie
územie Lehnice, Chránené vtáčie územie Dunajské Luhy, Prírodné rezervácia Hetméň,
Chráneného stromu: Dub letný v Lehniciach, chránených stromov: Stromy vo Vojke a ďalšie,
ktoré sú uvedené v Prílohe č.: 3.4 Vybrané charakteristiky národných chránených území
Agroprameň (MAS).
Pamiatkovo chránený park s kaštieľom v obci Lehnice. Rozloha parku je 4,8 ha. Regionálny
územný systém ekologickej stability bol v roku 1994 spracovaný pre územie okresu Dunajská
Streda Ústavom krajinnej ekológie SAV. V riešenom území sú evidované genofondové
plochy flóry a fauny, ktoré sú zakreslené v mape a evidované v RÚSES pod číslom:
• genofondová plocha flóry (gf) - gf 51 - Park Lehnice, vzácne druhy drevín, prírode blízky
biotope, gf 52 - zvyšky mokrých lúk s vlhkomilnou vegetáciou bezkolencových lúk
• genofondová plocha fauny (gz) - gz 3 - Park Lehnice s rôznymi druhmi bezstavovcov a
významných druhov vtákov a drobnej zveri a cicavcov.
Ochrana prírody a životného prostredia
Územie Agroprameň (MAS) predstavuje svojim územím vidiecky typ sídiel, ktoré sú
historicky budované zástavbou popri cestách, obkolesenou poľnohospodársky využívanou
pôdou. Urbanistická štruktúra obcí v rámci Agroprameň (MAS) a architektúra pôvodných
objektov sú zdrojom estetických hodnôt a identity obcí. Je dôležité zachovanie charakteru
pôvodnej zástavby a podporenie týchto hodnôt realizáciou nasledovných opatrení:
•

pri obnove, resp. novej výstavbe zohľadniť pôvodnú štruktúru zástavby,

•

revitalizovať centrálne časti obcí a verejných priestranstiev,

•

vytvoriť podmienky pre zavedenie prvkov zelenej infraštruktúry a tým podporiť
kvalitné životné prostredie,

V území Agroprameň (MAS) je najväčším problémom pre kvalitu životného prostredia
doprava, ktorá hlukom a vibráciou veľmi zaťažuje intravilány obcí, pričom najviac zaťažené
sú oblasti nachádzajúce sa pozdĺž dopravných ťahov III. triedy. Jedným z nepriaznivých
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prvkov s ekologickým dopadom v území je smerovanie dopravy cez potenciálne rekreačné a
vodohospodárske oblasti v trase Dunajská Streda - Bratislava.
Odpadové hospodárstvo
Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na nakladanie s
odpadmi. Riešenie problematiky komunálneho odpadu a nový prístup k odpadom má vplyv
na zlepšenie stavu životného prostredia a rast životnej úrovne obyvateľstva. Základným
spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie. Množstvo komunálneho
odpadu vyprodukovaného obyvateľmi Agroprameň (MAS) každoročne narastá. Separovaný
zber druhotných surovín z komunálneho odpadu je v území slabo rozvinutý a zameriava sa
najmä na tie suroviny, pre spracovanie ktorých sú dostatočné kapacity. Ide hlavne o zberový
papier, železný šrot a sklo. Je zabezpečovaný odvoz a druhotné spracovanie bielej techniky
a batérií, zber plastov a je skládka haluzoviny. V súčasnosti sa v riešenom území nachádzajú
aj divoké skládky, a preto je dôležité upozorňovať obyvateľov na likvidáciu odpadu formou
jeho triedenia. Väčšina obcí nemá v súčasnosti vybudovaný zberný dvor. Problémom je aj
likvidácia biologicko-rozložiteľného odpadu. Odpad obcí sa sústreďuje na skládkach, ktoré
zväčša nespĺňajú legislatívne požiadavky a mnohé z nich nie je možné konvertovať na riadené
skládky.
Tabuľka č.15: Zberné dvory
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom

Zberný dvor
zberný dvor iba na bioodpad
v obci nie je zberný dvor
zberný dvor sa nachádza vo Veľkej Budafe (stavebný odpad, sklo, papier, plastový odpad, elektrické
spotrebiče . šaty . nábytok, a ostané)
zberný dvor nie je dokončený
v obci nie je zberný dvor
v obci nie je zberný dvor
v obci nie je zberný dvor
v obci nie je zberný dvor
v obci nie je zberný dvor
v obci nie je zberný dvor
zberný dvor (kovy do kontajnera, papier do kontajnera, el.zariadenia prístrešok,
veľkoobjemný odpad do kontajnera, stavebný odpad do kontajnera, zemina zberná plocha, biologicky
rozl. odpad zberná plocha, sklo do kontajnera, batérie, akumulátory do špeciálneho kontajnera, textil
do špeciálneho kontajnera, pneumatiky zberná plocha, plasty do kontejnera, polistyrén BIG BAG)
v obci nie je zberný dvor
v obci nie je zberný dvor
v obci nie je zberný dvor

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie, rok 2015

Nitrátová direktíva
Územie Agroprameň (MAS) patrí do zraniteľnej oblasti z hľadiska ochrany vodných zdrojov.
Poľnohospodárske subjekty hospodáriace na spomínaných územiach sú povinné rešpektovať
osobitné zásady hospodárenia podľa „Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“. V
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zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických a
ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení
hospodárenia: kategória A - produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia
hospodárenia, kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia
hospodárenia, kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia
hospodárenia.
Tabuľka č.16: Počet produkčných blokov zaradených na základe nitrátovej direktívy
Kategória A
18
2
17
20
11
1
3
0
7
3
20
3
9
0

Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom

Kategória B
34
26
72
88
52
7
11
19
17
13
18
14
25
0

Kategória C
0
3
14
9
3
1
6
11
5
5
9
1
2
0

Zdroj: www.agroportal.sk

V strednodobom horizonte je potrebné realizovať aktivity:
- v rámci poľnohospodárskej výroby, ktoré musia smerovať k tomu, aby sa dosiahla
primeraná rentabilita výroby, za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy a ovzdušia,
- v oblasti životného prostredia je potrebné sa zamerať na jeho zvýšenie prostredníctvom
revitalizácie a rozšírením verejnej zelene, zavádzaním prvkov zelenej infraštruktúry,
- na zvýšenie informovanosti občanov o separovanom zbere komunálnych odpadov,
- vybudovanie zberných dvorov s cieľom zvýšiť efektívnosť separovania komunálneho
odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
3.1.7 Ľudské zdroje
Demografická situácia
K 31.12. 2014 v území Agroprameň (MAS) žije 13 217 obyvateľov. Najväčšiu hustotu
dosahuje obyvateľstvo obcí Macov a Lehnice, najmenšiu hustotu má obec Blahová.
Tabuľka č.17: Rozloha, hustota a počet obyvateľov Agroprameň (MAS) k 31.12. 2014
Názov
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice

Rozloha v km2
11,38
10,78
23,21
28,37
25,39

Počet. obyvateľov
365
854
1 945
1 972
2 576

Hustota obyvateľstva
km2
32,08
80,02
83,46
70,12
101,21

na 1
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Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
CELKOM

2,72
6,19
10,65
8,86
4,94
16,15
7,97
18,35
8,21
183,17

287
454
940
457
282
1 215
490
927
453
13 217

103,84
73,4
87,53
50,34
55,62
74,82
59,96
50,58
55,10
72,16

Zdroj: Štatistický úrad SR, email komunikácia z 11.5.2015

Tabuľka č.18: Celkový vývoj počet obyvateľov Agroprameň (MAS) v období 2008 – 2014
Celkový počet obyvateľov na území
Agroprameň (MAS)
Vývoj počtu obyvateľov

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12 533

12 777

12 840

13 007

13 029

13 144

13 217

221

244

63

167

22

115

73

Zdroj:http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators/!ut/p/ a vlastné spracovanie

Vo väčšine obcí sa situácia vo vývoji počtu obyvateľov zhoduje – je badateľný mierny pokles,
okrem obcí Holice, Lehnice, Michal na Ostrove, Rohovce, Trnávka a Potônske Lúky kde
počet obyvateľov vzrástol. V obciach Lehnice, Horná Potôň, Holice má vývoj stúpajúcu
tendenciu, čo je spôsobené výstavbou nájomných bytov a výstavbou rodinných domov
v uvedených obciach.
Tabuľka č.19: Vývoj počtu obyvateľov obcí v území Agroprameň (MAS)
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
Macov
Potônske Lúky
Celkom

2008
371
879
1 889
1 867
2 540
429
884
344
1 128
454
811
467
205
265
12 533

2009
371
883
1 916
1 891
2 582
442
898
382
1 160
449
843
472
219
269
12 777

2010
367
892
1 929
1 917
2 579
441
896
401
1 143
458
859
459
234
265
12 840

2011
365
878
1905
1995
2551
454
920
422
1 193
464
894
458
247
261
13 007

2012
366
870
1 917
2 017
2 536
452
901
426
1 190
458
921
453
261
261
13 029

2013
365
871
1 929
2 006
2 563
455
925
435
1 201
466
930
452
278
268
13 144

2014
365
854
1 945
1 972
2 576
454
940
457
1 215
490
927
453
287
282
13 217

Zdroj: Štatistický úrad SR, http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx?
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Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov obcí v území Agroprameň (MAS)

Veková štruktúra obyvateľstva patrí medzi základné demografické charakteristiky každej
populácie. Je obrazom demografických procesov z minulosti i obrazom budúceho
demografického vývoja. V zmysle definovanej štruktúry obyvateľstva podľa veku predproduktívny, produktívny, poproduktívny, môžeme vidieť z tabuľky č. 20, že pomerne
veľkú skupinu obyvateľov na území Agroprameň (MAS) tvoria obyvatelia v produktívnom
veku, čo dáva jasný signál na vytvorenie podmienok, ktoré zabezpečia, že obyvatelia ostanú v
území. V rámci porovnania jednotlivých rokov je badateľný prírastok pribúdajúceho
starnúceho obyvateľstva.
Tabuľka č.20: Štruktúra obyvateľov podľa veku v obciach Agroprameň (MAS)
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
Obce spolu

Predproduktívny vek
(0 - 14)
2012
2013
2014
49
50
51
110
109
97
273
268
271
281
267
251
358
351
347
41
44
45
72
68
68
160
160
152
73
72
72
27
26
32
187
194
200
59
60
76
151
150
146
48
49
49
1 889
1 868
1 857

Produktívny vek
(15 – 59M/15-54Ž)
2012
2013
2014
256
253
254
653
654
650
1 367
1 380
1 384
1 507
1 501
1 477
1 875
1 890
1 898
183
195
200
322
327
323
642
665
682
311
321
342
200
204
208
860
862
863
330
339
343
650
660
665
299
300
302
9 455
9 551
9 591

Poproduktívny vek
(60M/55Ž)
2012
2013
2014
61
62
60
107
108
107
277
281
290
229
238
244
303
322
331
37
39
42
58
60
63
99
100
106
42
42
43
34
38
42
143
145
152
69
67
71
120
120
116
106
103
102
1 685
1 725
1 769

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
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Najväčšie zastúpenie na populácii Agroprameň (MAS) má stredná veková kategória, teda
produktívny vek. Obyvatelia v produktívnom veku tvorili na konci roku 2014 celkom 72,56%
populácie územia. Druhou najpočetnejšou skupinou boli obyvatelia vo veku 0 – 14 rokov
(predproduktívny vek). Ich zastúpenie na konci roku 2014 bolo 14,05%. Najnižšiu a najmenej
zastúpenú skupinu tvorili obyvatelia poproduktívneho veku. Ich zastúpenie na konci roku
2014 predstavovalo 13,38%. Vo vekovej skupine poproduktívneho veku sa predpokladá
stabilizácia. Vzťah medzi poproduktívnym vekom a predproduktívnym vekom sleduje index
starnutia, ktorý v roku 2014 dosiahol hodnotu 99,99%.
Tabuľka č.21: Index starnutia v %
Vek
0 – 14
15 – 59M/15-54Ž
60M/55Ž
Počet obyvateľov/Index starnutia v %

2012
1889
9 455
1 685
13 029

%
14,49
72,56
12,93
99,98

2013
1 868
9 551
1 725
13 144

%
14,21
72,66
13,12
99,99

2014
1 857
9 591
1 769
13 217

%
14,05
72,56
13,38
99,99

Zdroj: Vlastné spracovanie, Agroprameň (MAS), rok 2015

Graf č.2: Veková štruktúra obyvateľstva Agroprameň (MAS).

Počet obyvateľov vo veku 0 – 14 sa v niektorých obciach zvýšil, ale v niektorých obciach je
viditeľný pokles. Najväčší prírastok detí vo veku 0 – 14 rokov v roku 2014 mali obce Holice,
Lehnice a Rohovce a najmenší počet detí vo veku 0 – 14 mali obce Potônske Lúky a Macov.
Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých indikuje prirodzený úbytok obyvateľstva
Z hľadiska trendov vývoja prirodzených prírastkov obyvateľstva podľa údajov v tabuľke č. 23
vyplýva, že v území Agroprameň (MAS) prevyšuje počet zomrelých obyvateľov nad počtom
narodených detí, pričom v poslednom sledovanom roku je zaznamenaný pozitívnejší trend
v tomto smere.
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Tabuľka č.22: Bilancia obyvateľstva Agroprameň (MAS) v rokoch 2008 – 2014
Rok

Živonarodení

Zomrelí

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

127
122
118
137
111
116
130

128
143
149
132
149
136
131

Prirodzený
prírastok
(-úbytok)
-1
-21
-31
5
-38
-20
-1

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Prírastok
(-úbytok)

421
412
325
426
350
374
369

199
147
231
199
290
239
295

222
265
94
227
60
135
74

Celkový
prírastok
(-úbytok)
221
244
63
232
22
115
73

Zdroj: Štatistický úrad SR, email komunikácia z 30.3.2015 a 20.4.2015

Tabuľka č.23: Prirodzený prírastok na území Agroprameň (MAS)
Rok
Narodení
Zomretí
Prírastok

2008
127
128
-1

2009
122
143
-21

2010
118
149
-31

2011
137
132
5

2012
111
149
-38

2013
116
136
-20

2014
130
131
-1

Zdroj: Štatistický úrad SR, email komunikácia z 30.3.2015 a 20.4.2015

V posledných rokoch sa na Slovensku prejavuje trend sťahovania obyvateľov z miest do ich
vidieckeho zázemia. Tento trend možno pozorovať aj vo vzťahu k obciam Agroprameň
(MAS), a to najmä zo strany obyvateľov Bratislavy. V sledovanom období sa prisťahovalo
viac obyvateľov ako sa odsťahovalo, pričom najväčší rozdiel bol zaznamenaný v rokoch
2008, 2009 a 2011. Najviac obyvateľov sa vysťahovalo z obcí Blatná na Ostrove a Horná
Potôň. Najviac obyvateľov sa prisťahovalo do obcí Blahová, Lehnice, Holice a Michal na
Ostrove. Uvedený nárast je spôsobený intenzívnou výstavbou nových rodinných domov,
resp. nájomných bytov. V oblasti migrácie obyvateľstva, od roku 2008 do roku 2014 je
evidentný nárast počtu prisťahovaných obyvateľov.
Tabuľka č.24: Počet vysťahovaných osôb z obcí Agroprameň (MAS)
Obec/rok
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
Macov
Potônske Lúky
CELKOM

2008
5
15
25
43
41
9
20
4
15
1
9
6
3
3
199

2009
1
12
20
26
16
4
7
6
21
17
8
7
2
0
147

2010
8
24
25
34
51
2
19
3
31
5
10
8
1
10
231

2011
9
14
12
21
38
2
17
9
33
12
8
21
1
2
199

2012
4
26
30
35
63
9
36
7
33
9
20
5
6
7
290

2013
4
22
29
43
45
10
27
8
14
4
15
6
8
4
239

2014
14
45
28
67
47
5
28
8
11
4
20
7
9
2
295

Zdroj: Štatistický úrad SR, email komunikácia z 30.3.2015 a 20.4.2015
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Tabuľka č.25: Počet prisťahovaných osôb do obcí Agroprameň (MAS)
Obec/rok
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
Macov
Potônske Lúky
CELKOM

2008
5
34
45
42
77
6
42
29
26
20
30
46
13
6
421

2009
2
20
56
43
44
20
28
42
49
13
38
31
18
8
412

2010
5
36
36
65
38
4
18
22
26
13
24
13
15
10
325

2011
17
32
48
58
85
14
24
28
33
22
23
14
22
6
426

2012
7
23
35
64
61
4
24
13
27
9
43
12
19
9
350

2013
5
24
39
39
67
9
51
20
28
15
31
9
26
11
374

2014
20
25
44
29
62
8
42
30
11
21
29
14
18
12
369

Zdroj: Štatistický úrad SR, email komunikácia z 30.3.2015 a 20.4.2015

Na základe lineárneho porovnania migrácie obyvateľstva (graf č.3) môžeme vidieť, že počet
odsťahovaných z územia Agroprameň (MAS) v roku 2014 mal mierne zvyšujúcu sa
tendenciu. Avšak na druhej strane počet prisťahovaných za posledné 2 roky (2013 – 2014)
taktiež zaznamenal zvyšujúcu sa tendenciu. Od roku 2008 nie je zaznamenané záporné
migračné saldo. Obyvatelia produktívnej vekovej kategórie tvoria takmer 73%-ný podiel na
počet žijúcich obyvateľov na území Agroprameň (MAS) a počet odsťahovaných má za
posledných sedem rokov klesajúcu tendenciu. Najbežnejším mechanickým pohybom je
dochádzka do zamestnania. Z priestorového hodnotenia dochádzky do zamestnania
rozhodujúca zložka pracovnej sily je zamestnaná v blízkych mestských sídlach (Bratislava,
Šamorín, Dunajská Streda). V odvetvovej štruktúre hospodárstva najvyšší odchod za prácou
majú priemyselná výroba, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. Najnižší odchod za prácou
je v poľnohospodárstve.
Tabuľka č.26: Migračné saldo
Rok
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Migračné saldo

2008
421
199
222

2009
412
147
265

2010
325
231
94

2011
426
199
227

2012
350
290
60

2013
374
239
135

2014
369
295
74
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Graf č.3: Migrácia obyvateľstva na území Agroprameň (MAS)

Zdroj: Evidencia obcí, vlastné spracovanie Agroprameň (MAS), rok 2015

Národnostné zloženie obyvateľstva
V tabuľke č.27 je uvedené národnostné zloženie obyvateľov Agroprameň (MAS). Na území
žije takmer 8 781 obyvateľov maďarskej národnosti, slovenská národnosť tvorí 28,64%.
Najpočetnejšou národnostnou menšinou sú obyvatelia maďarskej národnosti (66,81%),
nasledujú Česi (0,62%) a Rómovia (0,39%).
Tabuľka č. 27: Bilancia obyvateľstva Agroprameň (MAS) podľa národnosti k 31.12.2013
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Moravská
Rakúska
Ruská
Ostatné

Spolu
3 765
8 781
51
3
8
81
9
2
13
6
10
415

Podiel
28,64 %
66,81%
0,39%
0,02%
0,06%
0,62%
0,07%
0,2%
0,09%
0,05%
0,08%
3,15%

Zdroj: Štatistický úrad SR, email komunikácia z 1.4.2015

Marginalizované skupiny obyvateľstva
Marginalizované skupiny obyvateľstva –kategórie občanov, ktoré nie sú schopné bez pomoci
spoločnosti zabezpečiť si základné životné podmienky. Tieto skupiny obyvateľstva sú
ohrozené úplným sociálnym vylúčením v dôsledku napr. straty bydliska, dlhodobej
nezamestnanosti, príslušnosti k určitej etnickej skupine v regiónoch s vysokou
nezamestnanosťou, marginálnej pozície celého osídlenia a pod. Z hľadiska sociálnych
ukazovateľov vrátene bývania sú najpočetnejšou a špecifickou marginalizovanou skupinou na
území Agroprameň (MAS) príslušníci rómskych komunít. V zmysle údajov Atlasu rómskych
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komunít 2013 má Trnavský kraj celkovo 76 obcí s rómskou komunitou. V 5 obciach
Agroprameň (MAS) žije celkovo 6,26 % Rómov z populácie MAS, avšak ich reálny počet je
vyšší, nakoľko isté percento rómskych občanov sa hlásilo buď k maďarskej alebo slovenskej
národnosti. Vzhľadom na narastajúce množstvo obyvateľov rómskej menšiny, nepriaznivé
podmienky, v ktorých títo občania žijú a ich zlú sociálnu situáciu je potrebné v území riešiť.
Tabuľka č.28: Bilancia Rómskeho obyvateľstva Agroprameň (MAS) k 31.12.2013
Obec
Horná Potôň
Lehnice
Mierovo
Michal na
Ostrove
Rohovce

Počet obyvateľov obce
podľa údajov
z OcÚ/MsÚ
1 982
2 579
452

Percentuálne
zastúpenie Rómov v
obci
2,3
23,3
10,6

902

12,0

1 142

2,2

Typ koncentrácie

Intravilán/extravilán

Počet osídlení v
obydlí

vo vnútri obce
na okraji obce
vo vnútri obce

intravilán
intravilán
intravilán

1
31
1

vo vnútri obce

intravilán

10

-

-

-

Zdroj: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013

Na základe vyššie uvedeného Rómovia predstavujú významný a narastajúci podiel populácie
a v budúcnosti značný podiel pracovnej sily. Vzhľadom na ich demografické správanie je
žiaduce v rámci Agroprameň (MAS) zabezpečiť ich integráciu na trhu práce a tak čiastočne
znížiť výdavky sociálneho systému.
Tabuľka č.29: Počet obcí s rómskymi komunitami, ktoré boli zaradené do Atlasu, podľa
krajov

Zdroj: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013

Náboženské vierovyznanie obyvateľstva
V tabuľke č.30 je uvedené zloženie obyvateľov podľa náboženského vyznania. V území
Agroprameň (MAS) má najväčšie zastúpenie rímskokatolícka cirkev 78,38% obyvateľov, bez
náboženskej viery je 8,31% obyvateľov. Najväčší podiel veriacich hlásiacich sa k cirkvi je
v obci Lehnice 19,09% a naopak najmenej veriacich v cirkvi je v obci Macov 1,82%.
Tabuľka č.30: Zloženie obyvateľov Agroprameň (MAS) podľa náboženského vyznania
Náboženské vyznanie / cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev

Spolu
10070
40
21
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Evanjelická cirkev
Iné
Bez vyznania
Nezistené

250
47
1068
909

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Vzdelanostná úroveň obyvateľstva poukazuje na faktory, ktoré môžu zabezpečiť jeho trvalo
udržateľný rozvoj. Na základe vykonaného auditu zdrojov v rámci jednotlivých obcí a podľa
sčítania ľudu v roku 2011, je vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v územia Agroprameň
(MAS) nasledovná:
Tabuľka č.31: Vzdelanostná štruktúra v obciach Agroprameň (MAS) k 31.12.2011
Názov obce
počet
Blahová
Blatná na O.
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na O.
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad D.
Celkom

Základné
podiel v %

78
156
334
402
536
32
93
170
69
93
222
77
153
111
2 526

0,61
1,21
2,60
3,13
4,17
0,25
0,72
1,32
0,54
0,72
1,73
0,60
1,19
0,86
19,66

počet

Učňovské
podiel v %

94
284
536
624
697
67
134
263
108
92
270
116
263
160
3 708

0,73
2,21
4,17
4,86
5,43
0,52
1,04
2,05
0,84
0,72
2,10
0,90
2,05
1,25
28,86

počet

Stredné
podiel v %

105
238
565
502
658
71
104
206
103
37
318
137
230
119
3 393

0,82
1,85
4,40
3,90
5,12
0,55
0,81
1,60
0,80
0,29
2,48
1,07
1,79
0,93
26,41

Vysokoškolské
počet
podiel v %
23
56
164
126
194
24
30
73
41
8
166
52
70
25
1 052

0,18
0,44
1,28
0,98
1,51
0,19
0,23
0,57
0,32
0,06
1,29
0,40
0,54
0,19
8,19

Zdroj: SODB 2011

V porovnaní s údajmi zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, sa vzdelanostná
štruktúra na území Agroprameň (MAS) vplyvom suburbanizácie výrazne zmenila. Zatiaľ čo
podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 najpočetnejšiu skupinu tvorili obyvatelia so
základným vzdelaním (30,35%), podľa údajov sčítania obyvateľov, domov a bytov (ďalej len
„SODB“) z roku 2011 táto vzdelanostná skupina obyvateľov tvorí 19,66%. Obyvatelia
s učňovským vzdelaním v súčasnosti tvoria 28,86% v porovnaním s rokmi 2001 to bolo
30,67%. Obyvatelia so strednou odbornou školou tvorili 16,05% a na základe údajov SODB
2011 je to 26,41%. Najvýraznejšie zmeny nastali u obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
kde v súčasnosti má toto vzdelanie 8,19% v porovnaní s rokom 2001 to bolo len 3,04 %
obyvateľov Agroprameň (MAS), čo je na úrovni priemeru Západného Slovenska 12,2%.
Najhoršia situácia je v obci Potônske Lúky, kde len 0,06% obyvateľov má vysokoškolské
vzdelanie. Najlepšia situácia prevláda v obci Lehnice a Rohovce.
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Graf č.4: Vzdelanostná úroveň v Agroprameň (MAS)

Zručnosti obyvateľstva
Územie Agroprameň (MAS) disponuje kapacitami pre budovanie identity územia aj
prostredníctvom zručných ľudí, ktorí sa zaoberajú rôznou činnosťou a záľubami (tabuľka
č.32). Je záujem nielen využiť šikovnosť a zručnosti týchto ľudí pre prezentovanie územia
a budovanie jeho vnútornej identity, ale zároveň aj podporiť ich ďalšiu činnosť
prostredníctvom vytvorenia podmienok na zamestnanie a prevádzkovanie týchto osobitých
činností.
Tabuľka č.32:Prehľad zručností obyvateľstva Agroprameň (MAS)
Obec

Blahova

Blatná na Ostrove

Holice
Horná Potôň

Lehnice

Macov

Činnosť/Remeslo
aranžér
cukrár
stolár
košikárstvo
včelárstvo
výšivkárstvo
háčkovanie
tradičná kuchyňa
ľudový spev
folková skupina
výroba lavíc, sedenia, obrazových
dlažieb
drevorezba
rezbár do parožia
košikárstvo
maliarstvo
výšivkárstvo
paličkovanie
medovnikárstvo
umelecké kováčstvo
umelecký fotograf
výroba sviečok
včelárstvo
fotograf
fujare, píšťaly
fúkanie skla

Počet
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Bez živnosti
1
-

Chce predávať
1
-

1

-

1

1
1
1
1
5
3
2
2
1
1
3
2
1
1

1
1
1
1
5
3
2
2
1
1
3
2
1
-

1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
2
2
1
-
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spevácky folklórny súbor
zber liečivých rastlín
masérka
zhotovovanie ozdobných predmetov z
papiera
Ľudové piesne a opereta
keramikárstvo
keramikárstvo
drotárske výrobky
včelár

Mierovo
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Páka
Vojka nad Dunajom

3
1
1

-

-

1

-

-

1
2
1
1
1

-

-

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie, rok 2015

Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je
jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. Sprievodným
javom vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť. Miera
nezamestnanosti k roku 2011 bola v území Agroprameň (MAS) 12,9 %, pričom miera
nezamestnanosti v jednotlivých obciach je rozdielna (tabuľka. č. 33). Najnižšia miera
nezamestnanosti je v obci Oľdza 7,6 %, v Blatnej na Ostrove 8,25 % a vo Veľkej Pake 8,46
%. Najvyššia miera nezamestnanosti je evidovaná v obciach Blahová 16,17 % a Horná Potôň
15,7 %.V 8 obciach je miera nezamestnanosti pod priemerom územia a prevažne sa pohybuje
od 8% do 11 %. Z 801 evidovaných nezamestnaných v roku 2014 bolo 369 mužov a 432 žien.
Tabuľka č.33: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom obyvateľstve

nezistená

z toho ekonomicky
aktívni

1

7

23

13

5

3

89

0

52

1

19

167

27

16,17

860

416

14

5

20

38

40

18

8

153

5

112

11

20

473

39

8,25

Holice

1 897

824

28

10

39

134

70

57

9

395

8

277

21

25

996

153 15,36

Horná Potôň

1 961

874

16

13

47

171

84

30

19

349

11

287

25

35

1 074

169 15,74

Lehnice

2 527

987

48

13

61

203

90

48

28

494

15

391

26

123

1 251

120

9,59

Macov

237

104

8

1

3

8

6

5

2

49

2

39

0

10

121

15

12,40

Mierovo

445

182

5

2

8

39

21

9

3

88

0

81

5

2

228

21

9,21

Michal na
Ostrove

915

343

22

3

19

88

29

20

8

155

2

170

14

42

456

86

18,86

Oľdza

403

179

3

0

18

28

9

6

3

66

2

75

4

10

210

16

7,62

Potônske Lúky

263

102

5

0

11

40

15

2

0

49

0

30

6

3

147

17

11,56

Rohovce

1 192

492

25

12

29

65

47

19

15

209

3

204

13

59

594

53

8,92

Trnávka

452

188

4

1

11

27

23

12

1

107

2

63

8

5

220

24

10,91

Veľká Paka

879

395

16

5

25

45

36

9

8

169

1

153

3

14

461

39

8,46

Vojka nad
Dunajom

460

194

8

1

9

25

11

3

1

150

3

42

4

9

228

22

9,65

UoZ 2014

Miera nezam. v %

iná

2

Deti do 16 rokov

príjemcovia
kapitálových
príjmov

141

študenti vysokých
škôl
osoby v
domácnosti

356

Blatná na
Ostrove

nezamestnaní

dôchodcovia

študenti stredných
škôl

osoby na materskej
dovolenke
osoby na
rodičovskej
dovolenke

pracujúci
dôchodcovia

Blahová

Územie

Pracujúci (okrem
dôchodcov)

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Ekonomická aktivita 2011

40

MAS

12
847

5 421

204

67

307

934

494

243

108

2
522

1
976

54

141

376

6 626

801 12,09

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011/ Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

V rámci sledovaného obdobia zo vzdelanostnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie (tabuľka
č. 34) môžeme pozorovať, že v roku 2012 vzrástol počet nezamestnaných takmer o 50
nezamestnaných. Počet nezamestnaných bez vzdelania v roku 2012 výrazne klesol 0,25%
oproti predchádzajúcemu roku 1,83%. Markantný rozdiel nastal aj o nezamestnaných SOU
bez maturity, kde v roku 2012 sa zvýšil ich počet na 2,46% oproti 0,52% v roku
predchádzajúcom.

Stabilné čísla čo sa týka nezamestnaných majú uchádzači so

stredoškolským vzdelaním (gymnázium, SOU s maturitou, SOS s maturitou), kde v porovnaní
rokov nastali len mierne výkyvy buď smerom hore – zvýšenie počtu nezamestnaných, alebo
smerom dole – zníženie počtu nezamestnaných.

31.12.2011

Neurčené

Ved_vychov
a

VS vzdelanie

SOS s
maturitou

Gymnáziu

SOU s
maturitou

6

0

1

1

3

1

3

0

0

Blatná na O.

35

0

12

11

0

1

3

5

1

2

0

0

Holice

142

0

13

56

1

16

9

33

2

12

0

0

Horná Potôň

145

0

32

65

0

20

2

18

3

5

0

0

Lehnice

156

13

56

46

1

11

2

14

4

8

1

0

Mierovo

26

1

9

12

0

2

0

2

0

0

0

0

Michal na O.

88

0

37

30

1

8

2

8

1

1

0

0

Oľdza

18

0

4

7

0

1

0

4

1

1

0

0

Rohovce

36

0

8

11

0

4

4

3

2

4

0

0

Trnávka

18

0

2

8

0

5

1

0

1

0

1

0

Veľká Paka

36

0

5

19

1

4

0

5

0

2

0

0

Vojka nad D.

16

0

2

9

0

1

0

4

0

0

0

0

Macov

9

0

0

2

0

3

2

0

0

2

0

0

Potônske Lúky

22

0

11

8

0

3

0

0

0

0

0

0

765

1,83

23,35

37,90

0,52

10,45

3,39

12,94

2,09

5,22

0,26

0

Blahová

34

0

7

15

0

2

3

6

1

0

0

0

Blatná na O.

45

0

19

11

4

2

1

5

0

3

0

0

Holice

156

0

17

60

2

19

15

27

2

6

0

8

Horná Potôň

168

0

33

73

0

19

5

25

2

4

0

7

Lehnice

138

8

41

42

5

13

2

18

1

7

1

0

Mierovo

34

1

9

15

4

1

1

1

0

1

0

1

Michal na O.

88

1

40

25

1

3

3

11

1

0

0

3

Oľdza

21

0

5

10

0

1

0

1

2

1

0

1

Rohovce

39

0

10

5

2

4

4

7

1

5

0

1

Územie

Vyššie
vzdelanie

Vyučení

3

SOU bez
maturity

Základne
vzdelanie

0

Bez
vzdelania

18

Obdobie

Blahová

Celkom + % vyjadrenie

31.12.2012

Vzdelanie
spolu

Tabuľka č.34: Vzdelanostná štruktúra UoZ v obciach Agroprameň (MAS)
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Trnávka

20

0

2

7

0

3

2

3

0

2

1

0

Veľká Paka

35

0

5

15

1

3

1

6

0

3

0

1

Vojka nad D.

18

0

6

7

0

0

1

3

0

1

0

0

Macov

10

0

0

4

1

1

3

0

1

0

0

0

Potônske Lúky

5

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

811

0,25

24,16

35,88

2,46

8,75

5,05

14,05

1,35

4,06

0,25

2,71

Celkom + % vyjadrenie

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Podľa vekovej štruktúry, najviac UoZ v roku 2013 bolo vo veku 20-25 rokov (17,6%) a 3035 rokov (13,5%). Najmenej UoZ je vo veku 60 rokov (tabuľka č. 35). V roku 2014 sa
situácia výrazne nezmenila, najviac UoZ bolo vo veku 20-25 rokov (15%) a 30-35 rokov
(13%). Najmenej UoZ je vo veku 60 rokov (tabuľka č. 36). V zmysle údajov v tabuľke č.36
môžeme vidieť, že v roku 2014 v kategórii >= 20 do < 25 rokov je priemer UoZ na území
Agroprameň (MAS) vyšší ako priemer okresu Dunajská Streda. Taktiež vo vekovej kategórii
>= 50 do < 55 je priemer v území vyšší o viac ako 1% ako je priemer okresu Dunajská Streda.
Presné štatistiky o rómskej nezamestnanosti neexistujú, možno vyslovovať iba odhady na
základe posúdenia situácie v marginalizovaných lokalitách územia Agroprameň (MAS). Počet
nezamestnaných Rómov systematicky rastie a rómska populácia tvorí výraznú väčšinu
dlhodobo nezamestnaných. Nakoľko v niektorých obciach územia MAS sa nachádzajú aj
marginalizované skupiny najmä Rómovia ich nezamestnanosť vo vysokej miere prispieva
k celkovej nezamestnanosti v rámci územia Agroprameň (MAS).
Tabuľka č.35: Veková štruktúra UoZ v obciach Agroprameň (MAS) k 31.12.2013
>= 25 do < 30

>= 30 do < 35

>= 35 do < 40

>= 40 do < 45

>= 45 do < 50

1

3

2

3

4

8

2

Blatná na O.

0

1

0

5

6

4

6

6

2

Holice

0

0

1

24

19

22

19

17

14

Horná Potôň

0

1

2

27

20

25

26

8

21

Lehnice

3

1

3

23

14

9

15

9

6

Mierovo

0

1

0

6

4

2

1

3

Michal na O.

0

2

2

12

7

16

11

10

Oľdza

0

0

1

2

0

1

4

Rohovce

0

1

2

12

10

6

2

Trnávka

0

0

0

4

1

4

Veľká Paka

0

1

1

3

3

4

Vojka nad D.

0

0

0

5

4

Macov

0

0

0

0

Potônske Lúky

0

0

1

7

0,39

1,05

1,85

17,6

% vyjadrenie

>= 60

>= 20 do < 25

0

>= 55 do < 60

>= 19 do < 20

0

>= 50 do < 55

>= 18 do < 19

Blahová

Obec

>= 17 do <18

STAV 2013

2

3

0

4

6

0

18

10

1

18

18

1

4

16

0

2

0

0

0

7

11

9

3

4

0

2

0

0

2

1

7

7

0

5

2

1

1

3

0

5

4

2

3

4

1

5

0

3

3

1

2

0

0

0

1

2

2

1

2

0

2

1

0

1

1

2

1

0

12,1

13,5

13,1

10,4

8,47

9,8

10,71

0,79
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Okres Dunajská
Streda - %

0,33

0,88

2,31

15,27

11,4

13,2

13,1

10,4

10,4

10,58

11,22

1,19

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Tabuľka č.36: Veková štruktúra UoZ v obciach Agroprameň (MAS) k 31.12.2014
>= 25 do < 30

>= 30 do < 35

>= 35 do < 40

>= 40 do < 45

>= 45 do < 50

>= 60

>= 20 do < 25

>= 55 do < 60

>= 19 do < 20

>= 50 do < 55

>= 18 do < 19

Blahová

0

0

0

2

4

2

3

9

1

Blatná na Ostrove

0

0

0

4

6

6

8

2

2

Holice

0

1

2

23

21

15

19

21

14

Horná Potôň

1

3

4

27

15

25

20

17

16

Lehnice

0

1

4

19

19

17

13

15

6

Mierovo

0

0

0

3

2

3

3

3

Michal na Ostrove

0

2

0

12

10

15

13

11

Oľdza

0

0

0

3

2

1

4

Rohovce

0

1

0

7

7

8

2

Trnávka

0

0

2

5

2

3

Veľká Paka
Vojka nad
Dunajom
Macov

0

0

1

6

4

5

0

0

0

3

4

0

0

1

1

1

Obec

>= 17 do <18

STAV 2014

4

1

1

5

4

2
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Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Graf č.5: % vyjadrenie vekovej štruktúry UoZ v obciach Agroprameň (MAS) k 31.12.2014

Podľa údajov uvedených v tabuľke č. 37 podiel žien, ktoré sú nezamestnané je nižší, čo
môžeme vysvetľovať predovšetkým vidieckym charakterom regiónu, v dôsledku čoho časť
žien ešte stále zostáva doma.
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Tabuľka č.37: Evidovaná nezamestnanosť v území Agroprameň (MAS)
Obec
Blahová
Blatná na
Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Mierovo
Michal na
Ostrove
Oľdza
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad
Dunajom
Macov
Potônske Lúky
CELKOM

31.12.2010
Spolu
Ž
M
18
11
7

31.12.2011
Spolu
Ž
M
18
10
8

31.12.2012
Spolu
Ž
M
34
26
8

31.12.2013
Spolu
Ž
M
28
15
13

Spolu
27

31.12.2014
Ž
16

M
11

26

14

12

35

24

11

45

28

17

40

20

20

39

24

15

109
149
131
18

72
90
69
3

37
59
62
15

142
145
156
26

92
87
86
9

50
58
70
17

156
168
138
34

104
92
77
8

52
76
61
26

145
167
103
19

83
93
54
6

62
74
49
13

153
169
120
21

86
93
67
9

67
76
53
12

76

36

40

88

48

40

88

56

32

90

48

42

86

42

44

11
38
15
25

4
15
6
8

7
23
9
17

18
36
18
36

9
19
10
17

9
17
8
19

21
39
20
35

10
21
11
18

11
18
9
17

14
50
21
31

8
22
11
19

6
28
10
12

16
53
24
39

10
27
15
23

6
26
9
16

16

4

12

16

3

13

18

8

10

23

11

12

22

6

16

5
19
656

1
10
343

4
9
313

9
22
765

3
14
431

6
8
334

10
5
811

5
2
466

5
3
345

8
16

5
7

3
9

15
17

9
5

6
12

755

402

353

801

432

369

Zdroj: Štatistický úrad SR, emailová komunikácia z 10.12.2014/ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

V posledných rokoch sa na území Agroprameň (MAS) zaznamenal trend sťahovania obyvateľov
z miest do vidieckeho zázemia. Tento trend možno pozorovať aj vo vzťahu medzi obcami
Agroprameň (MAS) a obyvateľmi Bratislavy. Pri tomto pohybe vznikajú významné zmeny v
priestorovom rozmiestnení pracovnej sily. To je však do značnej miery ovplyvňované
predovšetkým možnosťou získania bývania a zamestnania. Preto je dôležité sa zamerať na
vytváranie podmienok pre ďalší rast počtu obyvateľov obce prostredníctvom vytvorenia
vhodného zázemia či už bývania, resp. ponukou služieb.
V zmysle vyššie uvedenej analýzy najväčší podiel na nezamestnanosti majú mladý ľudia vo veku
od 20 – 35 rokov, prevažne zo základným vzdelaním, resp. so stredným vzdelaním. Priemer
týchto UoZ je vyšší ako priemer okresu Dunajská Streda. Preto je potrebné zamerať sa na
vytvorenie podmienok, ktoré budú reagovať na aktuálne potreby trhu práce so zameraním na
vzdelávanie, ako jedného z hlavných predpokladov úspešného uplatnenia sa mladých ľudí na
trhu práce. Nakoľko ide o nezamestnaných v mladom veku je potrebné podporovať nielen
výchovu k podnikavosti a zručností pre zamestnateľnosť, ale aj vytvárať podmienky, ktoré
umožnia zakladať nové podniky s cieľom rozvoja podnikateľských aktivít a služieb v súlade s
ich kvalifikačnými predpokladmi. V rámci vytvárania podmienok začleňovania Rómov do
bežného života je potrebné sa zamerať na aktivity, ktoré sú zamerané na zabezpečovanie
priamej pomoci rómskym komunitám.
3.1.8 Občianska vybavenosť
Školstvo
Na území Agroprameň (MAS) je celkom 13 materských škôl, 9 základných škôl z toho 3
základné školy majú iba 1. stupeň. Žiaci týchto škôl ďalej navštevujú základné školy
v Rohovciach, Lehniciach alebo v Šamoríne. Obce Blahová, Macov, Oľdza, Potônske Lúky,
Trnávka, Vojka nad Dunajom nemajú základnú školu. Deti navštevujú základnú školu
v Lehniciach alebo v Šamoríne. Väčšina školských zariadení je v zriaďovateľskej pôsobnosti
obcí
Tabuľka č.38: Prehľad počtu škôl v území Agroprameň (MAS)
Obec
Blahová

Počet škôl (ZŠ)
0

Počet detí v ZŠ
0

Počet škôl (MŠ)
1

Počet detí v MŠ
23
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Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
Celkom

1
1
1
2
0
1
1
0
0
1
0
1
0
9

20
193
90
273
0
17
12
0
0
94
0
26
0
725

1
2
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
13

23
46
44
96
0
21
23
0
11
41
21
26
20
395

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady, Agroprameň (MAS), rok 2015

Na základe údajov obecných úradov počet detí v materských školách sa pohybuje okolo 395,
čím je zaznamenaný rastúci trend. Naopak počet detí na základných školách sa znižuje, čo je
okrem demografických trendov spôsobené aj zapisovaním žiakov do škôl okolitých miest
(Dunajská Streda, Šamorín a Bratislava). V území Agroprameň (MAS) sa nenachádzajú
žiadne stredné školy, tie deti väčšinou navštevujú v Dunajskej Strede, v Šamoríne
a v Bratislave. Väčšina materských a základných škôl je v zlom technickom stave a je
potrebné riešiť najmä sanitárny režim, vodovod, zateplenie budov, výmenu otvorov a striech.
Taktiež je potrebné sa zamerať aj na ich vybavenosť čo sa týka didaktickej techniky,
odborných učební, telocviční a pod. Materské školy sú v obciach navštevované i deťmi
z okolitých obcí, nakoľko sa v niektorých obciach nenachádza materská škola, resp. je iba
s vyučovacím jazykom maďarským.
Tabuľka č.39: Vývoj počtu žiakov materských škôl v obciach Agroprameň (MAS)
Názov materskej školy
MŠ s Blahová
MŠ s VJM Blatná na Ostrove
MŠ s VJM Holice a V. Budafa
MŠ Horná Potôň
MŠ Lehnice
MŠ s VJM Mierovo
MŠ s VJM Michal na Ostrove
MŠ Potônske Lúky
MŠ s VJM Rohovce
MŠ s VJM Trnávka
MŠ Veľká Paka
MŠ s VJM Vojka n/Dunajom
Celkom

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

15
24
57
39
80
20
23
8
26
0
23
12
327

18
24
47
34
87
18
25
10
32
0
31
12
338

18
24
55
37
89
20
26
10
42
0
28
14
363

21
23
57
47
92
20
24
10
40
19
28
15
396

22
22
51
46
92
19
23
9
41
20
25
15
385

23
23
46
44
96
21
23
11
41
21
26
20
395

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady, Agroprameň (MAS), rok 2015

Tabuľka č.40: Vývoj počtu žiakov základných škôl v obciach Agroprameň (MAS)
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice

2008/2009
0
27
203

2009/2010
0
20
205

2010/2011
0
13
201

2011/2012
0
20
195

2012/2013
0
22
197

2013/2014
0
20
193
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Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
Spolu Agroprameň (MAS)

100
319
0
5
5
0
6
110
0
20
0
795

104
292
0
14
0
0
2
104
0
14
0
755

99
297
0
13
-6
0
0
101
0
22
0
740

92
285
0
12
12
0
0
96
0
22
0
734

92
270
0
14
11
0
0
94
0
20
0
720

90
273
0
17
12
0
0
94
0
26
0
725

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady, Agroprameň (MAS), rok 2015

Zdravotníctvo
Štruktúra a počet zdravotníckych zariadení vyhovuje potrebám miestnych obyvateľov. Na
území Agroprameň (MAS) sa nachádza len jeden odborný liečebný ústav. Nemocničná
starostlivosť je zabezpečená v Dunajskej Strede, v Galante a v Bratislave.

Odborné liečebné
ústavy

Lekárne a
výdajne liekov

Tabuľka č. 41: Zdravotnícke zariadenia v území Agroprameň (MAS)

1

Holice

1

1

-

-

1

2

Lehnice

2

1

5

2

1

3

Michal na Ostrove

2

1

2

-

1

4

Rohovce

1

0

1

-

1

5

Potônske l/ky

1

-

-

-

1

5

Vojka nad Dunajom

1

-

-

-

-

Samostatné ambulancie praktického lekára
P.č.

Obec
pre dospelých

pre deti

špecialistu

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady Agroprameň (MAS), rok 2015

V obciach na území Agroprameň (MAS) sa nachádza: všeobecný lekár pre deti a dorast,
dospelých a gynekológ, stomatológ. V území nie je nemocnica a preto obyvatelia obcí musia
za ostatnými zdravotnými službami dochádzať do Dunajskej Stredy alebo Bratislavy.
Tabuľka č. 42: Zdravotnícke zariadenia na území Agroprameň (MAS)
Zdravotníctvo

Počet prevádzok

Všeobecný lekár pre dospelých

8

Všeobecný lekár pre deti a dorast

4

Špecializovaný lekár

8

Lekáreň

5

Zdravotnícke zariadenie

3

Obec
Rohovce, Potônske Lúky, Lehnice
Michal na Ostrove ,Vojka nad Dunajom, Holice
Potônske Lúky, Lehnice, Michal na
Ostrove, Holice
Rohovce, Lehnice, Michal na Ostrove
Rohovce, Potônske Lúky, Lehnice
Michal na Ostrove, Holice
VITALITA, n. o. LEHNICE
Oddelenie dlhodobo chorých
Dom ošetrovateľskej starostlivosti
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
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Zdravotnícke zariadenie (DSS a Domov pre seniorov)
Seniorpark n.o.

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady Agroprameň (MAS), rok 2015

Sociálne služby a sociálna starostlivosť
Na riešenie sociálnej starostlivosti občanov slúži aj existujúca sieť sociálnych zariadení. Na
území Agroprameň (MAS) je dostatočné množstvo zariadení sociálnej starostlivosti:
-

poskytovateľ sociálnej a zdravotníckej starostlivosti - VITALITA, n.o. Lehnice,

-

poskytovatelia domovov sociálnych služieb – DSS Lehnice, SENIOR PARK, n.o.
Rohovce a SENIOR, n.o. Vojka nad Dunajom,

-

opatrovateľská služba Horná Potôň, Veľká Paka.

Nakoľko sa predpokladá vzrastajúci trend v počte seniorov, z tohto hľadiska musia byť
sociálne služby do budúcnosti v území posilnené.
Lokálne väzby
Z hľadiska lokálneho kontextu sú dôležité vzťahy so susednými obcami. Tieto vzťahy sú v
danom území veľmi intenzívne a prejavujú sa vo všetkých oblastiach hospodárskeho a
kultúrno-spoločenského života. Z hľadiska vzťahov na nadradený systém osídlenia majú
najvýznamnejšie postavenie Dunajská Streda, ďalej nasleduje Šamorín a Bratislava. Väzby na
Bratislavu sú pritom omnoho výraznejšie než na novozriadené sídlo kraja – mesto Trnava.
Dôvodom je podstatne nižšia vzdialenosť (36 km), priame dopravné napojenie cestou I. triedy
a napokon i existencia priamych autobusových spojov. Možno konštatovať, že práve
existencia kvalitnej dopravnej infraštruktúry a poloha voči dôležitým centrám predstavujú
najväčší rozvojový potenciál obce. Z hľadiska miestnych medzi sídelných vzťahov sú dôležité
väzby najmä na obec Lehnice (5 km), ktorá vzhľadom na svoje postavenie v strediskovom
systéme osídlenia centralizovala mnohé služby občianskej vybavenosti. Rozvoju lokálnych
vzťahov medzi obcami napomáha kvalitná a hustá cestná sieť, tvorená prevažne cestami III.
triedy a účelovými komunikáciami.
Pre formovanie socio-ekonomických väzieb je určujúce smerovanie dochádzky obyvateľov za
prácou a službami, ako aj stabilné migračné prúdy. Ponuka pracovných príležitostí v
Šamoríne a Dunajskej Strede stagnovala. Naopak, ponuka sa zvyšuje v Bratislave a je aj
omnoho diverzifikovanejšia, pri vyššej úrovni priemerných miezd. Z uvedených dôvodov v
poslednom období rastie orientácia ekonomických väzieb na Bratislavu. Možnosť
dochádzania sú relatívne dobré vďaka priamemu autobusovému spojeniu.
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Domový a bytový fond
Bývanie je hlavnou funkciou v riešenom území. Táto funkcia je reprezentovaná takmer
výlučne tradičnou zástavbou rodinných domov, zväčša jednopodlažných. Priestorové
usporiadanie domového fondu je v území Agroprameň (MAS) typické pre vidiecku zástavbu s
jedno a dvojpodlažnými rodinnými domami v rôznych formách podľa doby ich výstavby.
Individuálna bytová výstavba sa zintenzívnila v posledných rokoch. V súčasnosti prebieha
bytová výstavba vo viacerých obciach. Úroveň bývania úzko súvisí s rastom počtu
obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením a ovplyvňuje úroveň reprodukcie pracovných
síl a pôsobí na celkový životný štýl obyvateľstva.
Tabuľka č. 43: Prírastky, úbytky a stav bytového fondu na území Agroprameň (MAS)
Prírastky
rok 2014

obecnou
(štátnou)
rok 2013

obecnou
(štátnou)
rok 2014

individ.
rok 2013

individ.
rok 2014

Úbytky
rok 2013

Úbytky
rok 2014

Stav spolu
rok 2014

Prírastky
rok 2013

Stav spolu
rok 2013

z toho formou výstavby

7

8

0

0

7

8

0

0

7

8

15

33

-

-

15

33

3

1

41

61

16

9

0

0

16

9

0

0

16

9

Mierovo
Michal na
O.

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

-

20

-

-

20

-

-

-

86

106

Oľdza
Potônske
Lúky

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

Rohovce

11

12

0

0

11

12

0

0

361

373

Trnávka

0

1

-

-

-

1

0

0

3

4

Obec

Blatná na O.
Holice
Lehnice

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady Agroprameň (MAS), rok 2015

V zmysle tabuľky č. 43 môžeme vidieť, že výstavba v niektorých obciach v posledných dvoch
rokoch výrazne stúpla. Najvyšší prírastok zaznamenala obec Holice – 20 bytov, resp.
rodinných domov.
Tabuľka č. 44: Základné charakteristiky domového fondu na území Agroprameň (MAS)
Obec
Blahová
Blatná na O.
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na O.
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka

Domy spolu
rok 2013

Domy spolu
rok 2014

147
346
674
750
773
133
153
275
190
112
284
141

150
354
695
780
782
138
154
281
199
114
296
143

Rodinné domytrvale obývané
rok 2013
112
342
637
720
730
115
121
253
190
108
266
105

Rodinné domytrvale obývané
rok 2014
115
350
671
730
739
118
122
259
199
109
289
107

Neobývané
domy
rok 2013
35
6
37
30
43
18
26
22
0
4
7
36

Neobývané
domy
rok 2014
35
7
24
50
43
20
26
22
0
5
7
34
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Veľká Paka
Vojka nad D.

337
269

344
278

322
231

329
237

15
38

15
41

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady Agroprameň (MAS), rok 2015

Predpokladaným zdrojom dopytu po nových bytoch bude predovšetkým prílev obyvateľov
z Bratislavy a okresného mesta. Tento trend sa prejavuje už niekoľko rokov, zatiaľ so
striedavou dynamikou. Naplnenie potenciálu obcí Agroprameň (MAS) získavať nových
obyvateľov závisí najmä od ich politiky zameranej na rozvoj, udržanie a zlepšenie kvality
života v obci, od situácie na trhu práce a možností poskytovaných služieb. Obce v rámci
svojich územných plánov plánujú riešiť bytovú otázku z dlhodobej perspektívy, napr. obec
Michal na Ostrove plánuje výstavbu 2 novostavaných nájomných bytových domov s 24
bytovými jednotkami a vytvorenie 6 nájomných bytov v nadstavbe zdravotného strediska.
Kultúra, šport a ostatné služby
Na území Agroprameň (MAS) pôsobí niekoľko občianskych združení a neziskových
organizácií, ktoré v rôznych oblastiach podporujú všeobecný rozvoj v rámci územia. Nakoľko
Agroprameň (MAS) pôsobí vo vidieckom priestore majú tieto inštitúcie väčšinou lokálny
význam a svojou činnosťou prispievajú k zlepšeniu kvality života na území. Vo viacerých
obciach fungujú organizácie CSEMADOK-u, ktoré sa venujú maďarským kultúrnym
tradíciám (spevokoly, tanečné súbory, organizovanie kultúrnych podujatí). V obciach pracujú
dobrovoľní hasiči, miestne organizácie Červeného kríža, poľovnícke združenia a rybárske
zväzy. V Prílohe č. 3.5 sú uvedené združenia a neziskové organizácie na území Agroprameň
(MAS).Takmer v každej obci existuje aspoň jedno zariadenie kde môžu občania tráviť svoj
voľný čas. Z kultúrnych zariadení to je kultúrny dom, resp. obecný úrad. V rámci športových
aktivít je možné využiť ihriská s väčším, resp. menším príslušenstvom.
Väčšinou ide o futbalové ihriská a detské ihriská, ktoré v súčasnosti aj vďaka Programu
rozvoja vidieka 2007 – 2013 majú multifunkčný charakter. Vo všetkých obciach počas celého
roka prebiehajú akcie, ktoré majú tradičný charakter a pomáhajú stmeliť občanov. Významnú
úlohu v obciach majú aj miestne spolky a združenia.
Pre športovú činnosť v riešenom území sú dostupné väčšinou detské ihriská a multifunkčné
ihriská tak ako je uvedené v tabuľke č.45. Niektoré z obcí na základe územného plánu
uvažujú aj s výstavbou tenisových kurtov a to najmä v nových rozostavaných lokalitách, ako
napr. obec Oľdza - v blízkosti nových 69 rodinných domov.
Tabuľka č.45: Športové zariadenia na území Agroprameň (MAS)
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Tenisové
kurty

Kolkáreň

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

Holice

1

1

-

-

-

2

-

-

-

Horná P.

2

1

-

3

-

-

-

-

-

Lehnice

1

1

1

5

3

-

1

1

-

Macov

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Mierovo

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Michal na O.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Oľdza

1

-

Potônske L.

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Rohovce

1

1

1

3

1

1

-

1

-

Trnávka

1

-

-

1

-

-

-

1

-

Veľká Paka

1

-

-

3

1

-

-

-

-

Vojka nad D.

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

Minigolf

Detské
ihrisko

-

1

Motokros/
strelnica

Posilňovňa

Ihriska
viacúčelové

Telocvičňa

1

Blatná na O.

Futbalové
ihrisko

Blahová

Obec

1

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady Agroprameň (MAS), rok 2015

Jednotlivé obce organizujú mnohé regionálne kultúrne podujatia, ktoré sa viažu na
náboženské sviatky, tradície alebo udalosti späté s poľnohospodárstvom. Tradičnými
kultúrnymi akciami obce sú: rodičovská zábava, maškarný ples, výstava obrazov a rezbárstva,
Deň zeme, Deň matiek, Deň detí a pod.

Pamätná
izba

Internetová
miestnosť

Divadelný
klub

Amfiteáter

Kúpalisko

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Blatná na Ostrove

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Holice

3

1

-

-

1

-

-

-

-

Horná Potôň

1

1

-

-

1

-

1

Lehnice

1

1

0

0

1

0

0

0

0

Macov

1

-

-

-

-

-

-

-

Mierovo

1

1

-

-

1

-

-

-

Michal na Ostrove

1

1

-

-

1

-

-

-

-

Oľdza

2

1

-

-

-

-

1

-

Potônske Lúky

1

0

-

-

-

-

-

-

Rohovce

1

1

-

1

-

-

-

-

Trnávka

1

1

0

1

1

1

1

0

0

Veľká Paka

1

1

0

0

1

0

0

0

0

Vojka nad D.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Klub
mladých

Obecná
knižnica

Blahová

Klub
dôchodcov

Kultúrny
dom

Tabuľka č.46: Zariadenia na možnosti trávenia voľného času na území Agroprameň (MAS)

-

-

Zdroj: Vlastné spracovanie - obecné úrady, Agroprameň (MAS), rok 2015

Domy kultúry v súčasnosti zabezpečujú takmer vo všetkých obciach kultúrno-spoločenské
požiadavky obyvateľov obci, keďže zastáva kľúčovú úlohu pri organizovaní významných
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kultúrnych podujatí. Mnohé z týchto budov sú však v zlom technickom stave, resp. je
potrebná rekonštrukcia niektorých ich častí tak, aby mohli spĺňať funkciu pre sociálnoekonomický rozvoj, nakoľko poskytovaním adekvátnych priestorov na konferenčné,
prednáškové, kultúrno-spoločenské a iné účely sa dosiahne vyvážený rozvoj prostredníctvom
zvýšenia konkurencieschopnosti obce. V niektorých obciach funkciu zariadení na možnosti
trávenia času plnia aj obecné úrady, ktoré prispôsobili svoje priestory na rôzne formy ich
poskytovania. Hlavné nedostatky kultúrnych domov a obecných úradov sú vo veľkosti sály,
ktoré sú príliš veľké a náklady na vykurovanie sú vysoké, je tu nevhodná izolácia okien a
stien, nevhodne je riešená strecha dôsledkom čoho zateká.
Komerčnú vybavenosť v území zabezpečujú najmä živnostníci a malí podnikatelia, ktorí by
sa mali stať perspektívnou oblasťou tvorby pracovných príležitostí. Obchody, verejné
stravovanie, pohostinstvá, služby predstavujú pomerne malú časť komerčnej vybavenosti z
pohľadu rôznorodosti ponuky v uspokojovaní potrieb obyvateľstva. Územné rozloženie
komerčnej vybavenosti a ponuka druhovej štruktúry jej jednotlivých vybavenostných
zariadení však súčasným potrebám nevyhovuje. Kapacity komerčnej vybavenosti sú
koncentrované v súčasnosti predovšetkým do centier (Lehnice, Šamorín, Dunajská Streda), čo
súvisí najmä s priestormi pre zriaďovanie prevádzok v centrách, s atraktivitou prostredia
centier, ako aj s výraznejším pohybom obyvateľov.
Služby zamerané na obsluhu obyvateľstva nezodpovedajú trhovým požiadavkám. Je potrebné
vytvoriť podmienky na rozvoj týchto služieb (holičstvo, kaderníctvo, oprava obuvi a pod.) v
súlade s platnou legislatívou (v prípade dostatočného záujmu zo strany obyvateľstva).
Maloobchodná sieť (potravinárske aj nepotravinárske komodity) pokrýva potreby
jednotlivých miestnych častí obcí, nie je však rozložená v prijateľných dochádzkových
vzdialenostiach. Najmä v novovybudovaných lokalitách bude potrebné zabezpečiť obsluhu
obyvateľstva v súlade s dopytom po komerčnej vybavenosti. Špecifickou obslužnou
činnosťou

pre obyvateľstvo sú aj pohrebné služby a cintoríny. V obciach sú zriadené

cintoríny a aj domy smútku, ktoré technickým stavom sú čiastočne rekonštruované, avšak
mnohé z nich potrebujú ďalšiu rekonštrukciu a najmä parkovacie plochy.
Súhrnne môžeme konštatovať, že v oblasti občianskej vybavenosti je potrebné sa zamerať na
také aktivity, ktoré:
- v oblasti školstva budú spájať a udržiavať generácie v ich mieste bydliska a to
prostredníctvom investícií do budov a vybavenia materských a základných škôl,
- v oblasti domového a bytového fondu budú zabezpečovať územnú pripravenosť na
výstavbu bytov a domov v nových lokalitách a taktiež riešiť otázky využitia zastaralých
budov, ktoré stratili svoj pôvodný význam (využitie ako napr. komerčné prevádzky pre
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podnikateľov),
- v oblasti kultúry zabezpečia kultúrno-spoločenské požiadavky obyvateľov, keďže kultúra
zastáva kľúčovú úlohu pri organizovaní významných kultúrnych podujatí a to
prostredníctvom investícii zlepšenia technického stavu kultúrnych domov, obecných
úradov a pod.,
- v oblasti športu podporia organizovanie telovýchovných, turistických a športových
podujatí a to prostredníctvom investícií do športových ihrísk a zariadení, ktoré sú pre
mladých a pre obyvateľstvo atraktívne,
- v oblasti komerčnej vybavenosti poskytnú služby, ktoré sú v súlade s dopytom
obyvateľstva hlavne v novovytváraných lokalitách, ako napr. holičstvo, kaderníctvo, a
pod.
- v oblasti ostatných služieb, ako napr.: pohrebné služby, domy smútku a cintoríny, sa
zlepšia technickým stavom.
3.1.9 Kultúrne a historické zdroje
História kraja, v ktorom sa územie Agroprameň (MAS) nachádza je regiónom s bohatou
históriou, duchovným i kultúrnym životom, s úrodnými nížinami a riekami. Tento región má
veľmi bohatú históriu, nakoľko už počas doby bronzovej bol obývaný. Dôkazom toho sú aj
vykopávky z obdobia okolo 1300 pred Kr. Od tohto obdobia sa na území postupne usadzovali
nové kmene a národy. Veľký vplyv na tu žijúcich ľudí mala kultúra Etruskov a Keltov, ale
predsa najväčšiu sugesciu tu mala Rímska ríša. V 6. storočí sa tu usadili predkovia Slovákov,
v 9. storočí bol ostrov súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy, od 10. storočia
Uhorska. Maďarské obyvateľstvo sa tu vo väčšom množstve usadilo až od konca
stredoveku/začiatku novoveku. Najznámejšie šľachtické rody: Esterházyovci, Zichyovci,
Baldácsyovci, Batthyanyovci a začiatkom 20.storočia grófska vetva rodu Pongráczovcov.
História jednotlivých obcí Agroprameň:
Blahová: Obec vznikla v roku 1951 odčlenením osady od obce Lehnice. Väčšinou
obyvateľstva osady tvorili kolonisti z 20 rokov. Blatná na Ostrove:

Obec sa prvýkrát

spomína v listine z roku 1286 ako Sáralja. V období feudalizmu obec patrila zemianskym
rodinám. Na začiatku 17. storočia Földesovcom, neskôr Bittóovcom, ktorých sídlom bola až
do rozpadu monarchie. Holice: Najstarší záznam o tejto obci pochádza z roku 1250, keď
patrila Prešporskému hradu. V roku 1466 kráľ Matej Korvín udelil obci mestské práva, v 18.
storočí sa stala poddanskou dedinou prešporského panstva. Horná Potôň: Prvá zmienka
o obci pochádza z roku 1255, keď sa spomína pod názvom Potun. Dnešná obec vznikla v roku
1940, keď k nej pričlenili Benkovú Potôň a Čečinskú Potôň. Miestni obyvatelia boli
poľnohospodári, ktorí chovali hovädzí dobytok a kone. Lehnice: K súčasnej dnešnej obci sú
pripojené niekdajšie samostatné lokality Veľký Lég, Malý Lég, Sása a Masníkovo. Prvá
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zmienka o osadách Malý a Veľký Lég je z prvej polovice 13. storočia. Bol majetkom
Prešporského hradu. Najstaršia písomná správa o obci sa zachovala z r. 1239 v tvare Legu.
Už v stredoveku patrila šľachtickým rodinám, najmä Sárkányovci a Zomorovci mali tu
majetky. V 19. storočí tu mali majetky Petőczovci, Váradyovci, Bacsákovci a Benyovszkyovci.
Macov: Prvýkrát sa spomína v roku 1367 ako Machaza. Bola kráľovským majetkom, neskôr
sa jej majiteľmi stali Pálffyovci. Po roku 1920 prišlo na skonfiškované pálffyovské
veľkostatky 23 českých, moravských a slovenských rodín, ktorých potomkovia tu žijú dodnes.
Mierovo: Archeologické nálezy dokladujú osídlenie v staroveku a v čase sťahovania národov.
Prvýkrát sa spomína v listine z roku 1252 ako Beke. Patrila svätojurskému panstvu a od 17.
storočia bola poddanskou dedinou eberhardského panstva. Michal na Ostrove: Pôvodne obec
bola súčasťou väčšieho územného komplexu s názvom Potôň. Vo forme Zenmihal sa
vyskytuje obec v r. 1332, je však otázne, či v skutočnosti ide o predchodcu dnešnej dediny,
keďže s takýmto názvom existovalo v 14. stor. niekoľko obcí. V stredoveku majetky tu mali
príslušníci rodiny Nehéz, po ich vymretí nadobudli majetky Keméndyovci, ako aj Csölleiovci.
V r. 1553 mali tu majetky Petzer Kéméndy a Ignác Farkas. Obec patrila aj do panstva
Rohovce a majiteľmi pozemkov tu boli aj Batthyánovci a Pongráczovci. V 18. stor.
zemepánom obce bol Ján Illésházy. Oľdza: V roku 1239 sa spomína ako Olgia, v roku 1251
ako Ouga, ktorá bola kráľovským majetkom Prešporského hradu. V listine kráľa Mateja z 29.
mája 1488 je spomínaná pod menom Ogya. Patrila viacerým šľachtickým rodinám, napríklad
Olgyayovcom, Udvarnokyovcom a Bacsákovcom. Potônske Lúky: Prvá písomná správa o obci
pochádza z r. 1246, kedy sa vyskytuje pod názvom Poton. Obec Potônske Lúky vznikla 1. 01.
2003 osamostatnením od Hornej Potône, ktorá je od nej vzdialená 9 km. Rohovce: Prvá
písomná správa o obci je z. r. 1250, keď sa spomína ako Zeroa. Obec pôvodne patrila
kráľovským dvorníkom. V stredoveku tu nadobudli majetky rodiny Bazini a Szentgyörgyi.
Časť dnešnej obce, pôvodne pod názvom Nagyszarva, patrila Sárkányovcom, ktorí tu v 15.
stor. postavili vodný hrad. Neskôr patrila Illésházyovcom, ktorí tu mali sídlo svojho panstva.
Trnávka: Prvýkrát je doložená v listine z roku 1275 ako Tarnuk, keď patrila predkom
Olgyayovcov. Od 16. storočia bola poddanskou dedinou panstva Veľký Máger, ktoré patrilo
prešporským klariskám. Veľká Paka: Vznikla v roku 1940 spojením dedín Veľká, Malá
a Čukárska Paka, ktoré sa vyvinuli v chotári pôvodnej osady Paka. Prvá zmienka o nej
pochádza z roku 1222. Bola poddanskou dedinou prešporského hradného panstva. Vojka nad
Dunajom: Po prvý raz sa spomína pod názvom Vayka v listinách z roku 1186. Patrila
Prešporskému hradu a kapitule. Neskôr ju kráľ Béla IV. daroval ostrihomskému
arcibiskupovi. Názov obce môže súvisieť s menom prvého uhorského kráľa Štefana I., ktorý
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sa pred pokrstením volal Vajk. Vojka nad Dunajom bola od 12. storočia až do zrušenia
poddanstva centrom osobitného celku Vojčianska prediálna stolica. Až do druhej polovice 19.
storočia mala táto obec privilégiá mestečka.
Ďalšie kultúrne a historické pamiatky sú uvedené v Prílohe č.: 3.8 Kultúrne a historické
pamiatky jednotlivých obcí Agroprameň (MAS)
Tabuľka.č.47: Výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového
a nehnuteľných kultúrnych pamiatok na území Agroprameň (MAS)

fondu

Miestna časť
Pamiatkový objekt
Kostolná Gala
KOSTOL
Kostolná Gala
SOCHA NA STĹPE
Kostolná Gala
STĹP OBECNÝ
Mierovo
KAŠTIEĽ
Mierovo
KOSTOL
Michal na Ostrove
KOSTOL
Michal na Ostrove
KRÍŽ
Rohovce
KAŠTIEĽ A PARK
Rohovce
KAŠTIEĽ A PARK
Rohovce
KOSTOL
Rohovce
SOCHA
Vojka nad Dunajom
KOSTOL
Veľký Lég
Kaštieľ a park
Veľký Lég
Kaštieľ a park
Veľký Lég
KOSTOL
Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Ulica
Hlavná ul. 122
Hlavná ul.
Hlavná ul.
Mierovo 20
v strede obce na kopci
Pri hlavnej ceste 130
Pri kostole
Na kraji obce 169
Pri kaštieli
Na okraji obce 4
Pri dome č.169
Hlavná ul.
v obci pri hl. ceste
pri hl. ceste v obci
V strede obce

Bližšie určenie
r.k. sv. Petra a Pavla
Panna Mária s dieťaťom
trhové právo
r.k. Všetkých svätých
r.k. sv. Michala
kameň
kaštieľ
park pri kaštieli
r.k. sv. Ondreja
sv. Ján Nepomucký
r.k. sv. Michala
kaštieľ
Park pri kaštieli
r.k. sv. Alžbety

o hnuteľných

Mnohé kultúrno-historické pamiatky sú nedostatočne ponúkané návštevníkom a nie sú
propagované. Veľký potenciál v turizme znamenajú kaštiele tohto územia v obci Rohovce
a Lehnice, ktoré sú v zlom technickom stave a je potrebné ich rekonštruovať a následne by
mali byť využívané pre komerčné účely s cieľom podpory cestovného ruchu.
3.1.10 Dostupné finančné zdroje, rozpočty a majetok obcí
Obce si na realizáciu svojich rozvojových činností plánujú

finančné prostriedky z

dlhodobého hľadiska, čo zároveň ovplyvňuje mnoho faktorov, ktorými sú napr.: daňový ako
aj nedaňový príjem, finančné zdroje z EÚ fondov, grantov, bankových úverov a pod. Stále
príjmy

sú zabezpečené prostredníctvom miestnych a podielových daní

a nedaňovými

príjmami. U obcí kde narastal počet obyvateľov, narastal aj príjem z podielovej dane.
Finančné prostriedky

ako administratívne poplatky, správne poplatky za

osvedčenie

podpisov a listín, vydávanie povolení v stavebnom konaní a pod. tvoria nedaňové príjmy obcí.
Kapitálový rozpočet obcí sa týka tvorby dlhodobých aktív t.j. slúžia na tvorbu a
zhodnocovanie majetku a má investičný charakter. Počas obdobia rokov 2010 – 2014 obce
realizovali investičné aktivity z prostriedkov EÚ.
Tabuľka.č.48: Majetok a rozpočty obcí Agroprameň (MAS)
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Obec

Nadobúdacia hodnota
majetku k 31.12.2014

Blahová

Dostupné finančné
prostriedky k 31.12.20143

Rozpočty k 31.12.20144

1 024 635,00

58 110,62

815 846,84

27 069,84

Holice

5 320 763,00

c

Horná Potôň

4 816 799,00

85 617,00

Lehnice

8 402 383,30

2 962,50

Macov

173 023,04

0

Mierovo

491 901,00

27 800,00

2 058 400,00

0

Oľdza

441 172,00

0

Potônske Lúky

994 010,67

43 899,25

Rohovce

1 738 256,84

66 429,28

Trnávka

930 671,17

7 639,50

4 294 400

129 394,92

1 425 500,51

10 077,60

Blatná na Ostrove

Michal na Ostrove

Veľká Paka
Vojka nad D.

Príjmy: 204 411,20
Výdavky: 159 867,00
Príjmy: 339 285,00
Výdavky: 321 595,00
Príjmy: 1 448 431,00
Výdavky: 1 429 525,00
Príjmy: 1 107 280,65
Výdavky: 1 099 450,46
Príjmy: 5 507 750,00
Výdavky: 5 494 950,00
Príjmy: 91 795,63
Výdavky: 49 992,05
Príjmy: 280 441,13
Výdavky: 266 620,99
Príjmy: 280 441,13
Výdavky: 266 620,99
Príjmy: 113 951,00
Výdavky: 112 842,00
Príjmy: 263 573,10
Výdavky: 260 660,94
Príjmy: 746 567,00
Výdavky: 700 747,89
Príjmy: 210 865,92
Výdavky: 155 801,50
Príjmy: 563 817,45
Výdavky: 412 149,92
Príjmy: 336 044,04
Výdavky: 336 044,04

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie, rok 2015

3.1.11 Dopravná infraštruktúra
Cestná doprava
Okres Dunajská Streda disponuje 547,6 km cestných komunikácií I., II. a III. triedy.
Najpočetnejšiu skupinu tvoria cesty tretej triedy, ktoré s dĺžkou 351,6 km predstavujú až
64,2% všetkých cestných komunikácií okresu. Cestná sieť v rámci okresu vytvára dobré
spojenie s územím Slovenska i so zahraničím. Najvýznamnejšími cestnými ťahmi,
prechádzajúcimi v blízkosti územia Agroprameň (MAS) sú:
- štátna cesta I. triedy I/63 (Štúrovo - Komárno - Dunajská Streda – Bratislava),
- cesta II. triedy II/572 (Dunajská Streda - Lehnice - Bratislava), ktorá v rámci horného
Žitného ostrova predstavuje spojnicu miestnej rozvojovej osi.
Cesta prvej triedy I/63 je dôležitou spojnicou, ktorá začína v Bratislave, prechádza cez
Šamorín a obchvatom Dunajskej Stredy cez Veľký Meder smeruje na mesto Komárno.
Predstavuje hlavnú dopravnú os okresu Dunajská Streda, t.j. spája Šamorín, Dunajskú Stredu
a Veľký Meder. V úseku Bratislava - Veľký Meder je napojená na medzinárodnú cestu E 575.
Cesta druhej triedy II/572 má lokálny význam a jej funkcia spočíva v alternatívnom spojení s
Bratislavou. Zároveň tvorí hlavnú komunikačnú os mesta Dunajská Streda. Cesta 111/06311
3
4

Celkový objem financií vynaložených na investičné aktivity napr. vlastné zdroje, dotácie a fondy EÚ
Spolu príjmy a spolu výdavky
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zabezpečuje prepojenie medzi obcami Lehnice a Šamorín. Ďalším významným cestným
ťahom v blízkosti územia Agroprameň (MAS) je cesta II/506 (hranica SR/MR-MedveďovGabčíkovo-Báč – cestný ťah medziregionálneho významu).
Miestne komunikácie majú charakter obslužných komunikácií. Komunikačný systém je
doplnený komunikáciami nižších funkčných tried, ktoré v území vytvárajú sieť prepojení v
rámci miestnych dopravných vzťahov. Dopravný priestor týchto komunikácií tvorí vozovková
a chodníková časť. Niektoré sú slepo ukončené na hranici s extravilánom, alebo pokračujú
ďalej ako poľné cesty pre účely poľnohospodárskej výroby. V niektorých obciach sú
spevnené s asfaltovým povrchom, s obrubníkmi alebo s čiastočne spevnenou krajnicou. V
mnohých obciach dostavbami a rekonštrukciami objektov a inžinierskych sietí sa narušila
kvalita týchto ciest. Pre bezpečnosť cestnej premávky je potrebné ďalej rozvíjať miestny
systém chodníkov, ako aj skvalitniť miestne komunikácie.
Autobusová doprava
Vyššie nároky na systém hromadnej dopravy sú vyvolané štruktúrovaním urbanistických
zložiek v rámci spádovej oblasti, ktorá je závislá na aglomerácii Bratislavy ako aj Dunajskej
Stredy. Charakter dopravných vzťahov predurčuje autobusovú dopravu na hlavný systém
regionálnej a prímestskej hromadnej dopravy. Integrovaný regionálny systém hromadnej
dopravy zabezpečuje prepojenie v hlavných smeroch pohybu cestujúcich, ktorými sú:
➢ cesty do okresného centra Dunajská Streda,
➢ cesty do hlavného mesta Bratislava.
• Hromadnú prepravu osôb do zamestnania, škôl, úradov a za nákupmi zabezpečuje
hlavne autobusová preprava (prostredníctvom prímestských liniek). V obciach Mierovo,
Holice, Trnávka, Lehnice, Horná Potôň boli prostredníctvom Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013 vystavané nové autobusové zastávky, ktoré zlepšili podmienky pre
cestujúcich autobusom. V ostatných obciach z územia je potrebné zabezpečiť nové
zástavky a to aj vzhľadom na zvyšujúci sa počet prisťahovalých obyvateľov.
Cyklistická doprava
Konfigurácia terénu, blízke rekreačné zariadenia s liečebnými účinkami a málo frekventovaný
charakter dopravy

dávajú predpoklady k využívaniu cyklistickej dopravy ako jedného z

vnútrosídelných dopravných systémov a zároveň ekologicky najefektívnejšieho druhu
dopravy. Cyklotrasy sú vedené najmä po existujúcich cestách a z hľadiska bezpečnosti
cyklodopravy a plynulosti automobilovej dopravy je toto riešenie nevhodné. Cez územie
Agroprameň (MAS) prechádza cyklistická trasa - medzinárodná Dunajská cyklistická cesta.
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Vedie po hrádzi Dunaja od Prístavného mosta pokračuje po oboch stranách Dunaja, resp.
vodného diela Gabčíkovo po obec Vojka nad Dunajom, na pravej strane vodného diela
Gabčíkovo. Dunajská cyklistická cesta na území Slovenska je dlhá 168 km. Napojenie sa na
medzinárodnú cyklistickú trasu súvisí s rozvojom cykloturistiky, ktorá ma pozitívny dopad aj
na rozvoj cestovného ruchu. Pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov na cestách sa vyžaduje
výstavba, resp. rekonštrukcia nových cyklistických ciest.
Železničná doprava
Obec Lehnice je priamo napojená na európsky železničný systém. Cez obec prechádza
železničná trať, ktorá spája Bratislavu – Dunajskú Stredu – Komárno.
Môžeme konštatovať, že cestná sieť je na dostačujúcej úrovni a celkovo je po technickej
stránke stav ciest I. a II. dobrý. Horší je stav komunikácii nižšej triedy – miestne komunikácie,
čo negatívne vplýva na bezpečnosť a plynulosť dopravy. Nárast automobilovej dopravy
v dôsledku zvýšeného záujmu obyvateľov o bývanie na vidieku v bezprostrednej blízkosti
Bratislavy, prispieva k neustálemu zhoršovaniu technického stavu ciest a životného
prostredia. I napriek tomu, že niektoré objekty dopravnej infraštruktúry boli zrekonštruované,
ako napr.: chodníky, autobusové zástavky, je potrebné v niektorých obciach investovať
finančné prostriedky.
Čo sa týka cykloturistiky je dôležité zabezpečiť podmienky, ktoré zvýšia bezpečnosť cyklistov
na cestách prostredníctvom výstavby nových cyklociest, resp. ich rekonštrukciou, a zároveň
skvalitniť napojenie na medzinárodnú cyklistickú trasu, čo úzko súvisí s rozvojom
cykloturistiky, ktorá ma pozitívny dopad aj na rozvoj cestovného ruchu.
3.1.12 Technická infraštruktúra
Pod technickú infraštruktúru môžeme zaradiť základné vybavenie územia zariadeniami a
rozvodmi zabezpečujúcimi distribúciu elektrickej energie, tepla, plynu, vody, rovnako tak
dopravné a komunikačné siete a kanalizáciu.
Kanalizácia a plynofikácia
Znečistené odpadové vody boli a stále sú jedným zo zdrojov, resp. rizík znečistenia
podzemných vôd. Jednou z podmienok zachovania kvalitných prírodných zdrojov je postupné
dobudovanie kanalizácií a ČOV. Územie Agroprameň (MAS) v súčasnosti disponuje
vybudovanou kanalizáciou vo väčšine obciach. Kanalizácia chýba len v troch obciach:
Bláhova, Horná Potôň a Michal na Ostrove (tabuľka č. 49), pričom tento nedostatok má vplyv
na kvalitu života obyvateľov v obciach. Hlavným problémom pri jej dobudovaní je
predovšetkým jej mimoriadne vysoká investičná náročnosť. Splaškové vody sú akumulované
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v individuálnych žumpách a septikoch, nakoľko čistiarne odpadových vôd nie sú vystavané,
resp. je potrebná ich rekonštrukcia.
Tabuľka č.49 Plynová a kanalizačná sieť obcí v území Agroprameň (MAS) k 31.12.2012
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad D.

Rozvodná sieť
plynu

Kanalizačná sieť

Počet prípojok
kanalizačnej siete

Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie

Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

187
93
332
57
63
146
50
239
93
192
296

Verejná kanalizačná
sieť pripojená na
ČOV
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Zdroj: Štatistický úrad SR

Celkovo možno konštatovať, že sa rýchlym tempom realizuje plošná plynofikácia
jednotlivých obcí (tabuľka č. 50). Táto bude ďalej pokračovať nakoľko v regióne je
rozvetvený systém VVTL plynovodov. Cez okres Dunajská Streda prechádzajú diaľkové
plynovody Bratislava - Dunajská Streda (DN 300), Dunajská Streda - Hroboňovo (DN 300) a
Dunajská Streda - Gabčíkovo (DN 150). Z uvedených trás plynovodov bola cez VTL prípojky
doteraz plynofikovaná väčšina sídiel okresu. Dodávku tepla si domácnosti zabezpečujú z
vlastných tepelných zdrojov. Najčastejšie sa využívajú tuhé palivá a to hnedé uhlie, čierne
uhlie, koks a brikety, v menšej miere sa využíva elektrické vykurovanie objektov. Zemný
plyn je v prevažnej miere využívaný na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie.
Tabuľka č.50: Plynová sieť obcí v území Agroprameň (MAS) k 31.12.2012
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad D.

Rozvodná sieť
plynu
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie

spolu

Spotreba plynu [tisíc m3]
z toho obyvateľstvo
719
1 716
1 732
1 941
506
617
173
811
381
687
-

701
1 456
1 562
1 614
363
553
164
721
351
617
-

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Vodovod
V predmetnej oblasti sa vyskytujú zdroje pitnej vody: VZ Jelka, 2 VZ v Šamoríne, VZ
Nový Život, VZ Holice, VZ Blatná na Ostrove a VZ Blahová, SV Jelka, SV Blahová a
lokálne distribučné siete vodovod Šamorín, Nový Život, Holice a Blatná na Ostrove. Zo
SV Blahová budú zásobované pitnou vodou obce Blahová a Bellová Ves. Vodným
zdrojom skupinového vodovodu je vodný zdroj Blahová. Z údajov z tabuľky č. 51
môžeme vidieť, že verejný vodovod nemajú vybudované len dve obce a to Horná Potôň
a Oľdza. Inak je stav verejných vodovodov v území Agroprameň (MAS) uspokojivý.
Tabuľka č.51: Sieť vodovodov obcí v území Agroprameň (MAS) k 31.12.2012
Obec

Spotreba pitnej vody [tis. m3]
spolu
z toho pre domácnosti

Verejný vodovod

Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad D.

Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

5
10
75
3
4
31
36
13
49
22

4
8
55
2
4
21
29
12
47
19

Zdroj: Štatistický úrad SR

Verejné osvetlenie, rozhlasy
Osvetlenie ciest, komunikácií a verejných priestranstiev v území Agroprameň (MAS) je
väčšinou vybudované LED svetlami alebo výbojkovými svietidlami. Verejné osvetlenie je
takmer v každej obci, avšak technický stav

niektorých z nich nevyhovuje súčasným

štandardom. V niektorých obciach už prebehla modernizácia, resp. sa rekonštruovali len časti
obcí. Práve moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou by malo pozitívny
vplyv na bezpečnosť v obciach, minimalizáciu rizika výskytu kriminality a zvýšenie celkovej
kvality života v obyvateľov. Čo sa týka verejných rozhlasov tak len 2 obce zo 14 ich
modernizovali, resp. rekonštruovali. Je dôležité, aby obecné rozhlasy boli spoľahlivé nakoľko
slúžia pre výstrahu a vyrozumenie obyvateľstva v zmysle požiadaviek tzv. "krízového
zákona". V rámci územia podľa údajov v tabuľke č. 52 môžeme konštatovať, že je potrebné
zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v tých obciach, kde
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si to vyžaduje stav tak, aby sa využívali najmodernejšie technológie v podobe úsporných
svetelných zdrojov
Tabuľka č.52: Sieť osvetlenia bezdrôtového rozhlasu obcí v území Agroprameň (MAS)
Obec
Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce

Osvetlenie
rekonštrukcia nebola vykonaná
rekonštrukcia bola v roku 2011
existuje, ale nie je dokončený
osvetlenei majú, nové časti (Lehnice Sása, cintorín
Masníkovo, Kolónia, elektrifikácia prístup. ciest
Masníkovo a Kolónia, výmena pouličných svietidiel na
LED Masníkovo a Kolónia
Rekonštrukcia nebola vykonaná
v r. 2014 bolo modernizované
Prebieha rekonštrukcia
v r. 2014 boli zrekonštruované a umiestnené LED
svietidlá
v časti obce bolo obnovené v roku 2013
rekonštrukcia nebola vykonaná

Trnávka

v roku 2013 bolo zrekonštruované
vymenili sa lampy na LED

Veľká Paka
Vojka nad Dunajom

prebieha súťaž
rekonštrukcia bola vykonaná

Bezdrôtový rozhlas
nie je
nie je
nie je
nie je
časť Masníkovo
nie je
nie je
nie je
nie je
nie je
nie je
nemajú
bola vymenená ústredňa
a reproduktory
nie je
nie je

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Telekomunikácie
Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal výrazný rast, predstihujúci rozvoj
ostatných odvetví technickej infraštruktúry, a to rozvojom mobilných systémov. Obce majú
dobré GSM pokrytie. V súčasnosti je potrebné venovať pozornosť i rozširujúcim sa
informačným sieťam. Internetová gramotnosť v obciach je nízka, preto treba podporovať
investície na zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu v každej domácnosti obce.
Technická infraštruktúra v rómskych osídleniach
Z hľadiska sociálnych ukazovateľov vrátane bývania sú najpočetnejšou a špecifickou
marginalizovanou skupinou na území Agroprameň (MAS) príslušníci rómskych komunít.
V zmysle údajov Atlasu rómskych komunít 2013 má Trnavský kraj celkovo 76 obcí
s rómskou komunitou. V 5 obciach Agroprameň (MAS) žije celkovo 6,26 % Rómov
z populácie MAS, avšak ich reálny počet je však vyšší, nakoľko isté percento rómskych
občanov sa hlásilo buď k maďarskej alebo slovenskej národnosti. V zmysle štatistických
údajov uvedených v tabuľke č. 27 sa k rómskej národnosti prihlásilo len 0,39% obyvateľov
územia Agroprameň (MAS). Vzhľadom na narastajúce množstvo obyvateľov rómskej
menšiny, nepriaznivé podmienky, v ktorých títo občania žijú a ich zlú sociálnu situáciu je
potrebné v území riešiť. Sídelné umiestnenie Rómov je v predmetných obciach z pohľadu
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typu osídlenia vo vnútri obcí. Veľmi dôležitým ukazovateľom pre sledovanie úrovne
životných podmienok Rómov je dostupnosť a využívanie inžinierskych sietí. Mnohým
komunitám chýba štandardná technická infraštruktúra, a začína to už u ciest a chodníkov.
Nedostatok ciest a dopravy robí priestorové vylúčenie ešte hlbším. Z inžinierskych sietí
(tabuľka č.53 a č. 54) je v týchto osídleniach najdostupnejšia elektrina (100% osídlení),
najmenej je dostupná kanalizácia – 0% rómskych osídlení nemá vôbec kanalizáciu. Možnosť
napojenia sa na plyn a verejný vodovod je tiež pomerne nízka – plyn je nedostupný v dvoch
osídleniach a vodovod v troch osídleniach. Prístupové asfaltové cesty sú ku všetkým
osídleniam, avšak ich technický stav nie je dobrý. Ďalším závažným problémom je legalita
obydlí. Takmer 1/3 obydlí v rómskych osídleniach je nelegálna (sú to predovšetkým chatrče,
unimobunky, nebytové budovy, ale aj domy). Najčastejším typom nelegálnych obydlí sú
chatrče.

Koľko % obydlí v obci využívajú na
kúrenie iné (alternatívne) zdroje tepla
(v poznámke uveďte aké)
Koľko % obydlí v obci používa na
zber a odvoz KO tzv. kuka alebo
bobor nádoby?
Koľko % obydlí v obci používa na
zber a odvoz KO veľkokapacitné
kontajnery?

100

0

0

0

90

10

0

100

100

100

90

0

100

0

100

90

10

0

100

70

30

0

0

100

80

100

70

0

100

0

Koľko % obydlí v obci v prípade
decentralizovaného zásobovania
teplom využíva na kúrenie plyn?

0

Koľko % obydlí v obci používa
vôd?
odpadových
domové
v obci sú bez
% obydlí
Koľkočistiarne
pripojenia na kanalizáciu, žumpu
alebo ČOV?

Koľko % obce je pokryté verejným
osvetlením?

Koľko % obydlí môže v obci
využívať verejnú kanalizáciu?
Koľko % obydlí v obci ju aj skutočne
využíva
Koľko % obydlí v obci používa
žumpy?

0

Koľko % obydlí v obci ako zdroj
pitnej vody používa vlastnú studňu
Koľko % obydlí v obci ako zdroj
pitnej vody používa verejnú
studňu/kohútik?

Koľko % obydlí v obci môže byť
pripojených na plyn?

Lehnice

1
2,3
982
2
23,3
579

Koľko % obydlí v obci môže byť
pripojených na elektrickú sieť?

Horná
Potôň

% zastúpenie Rómov v obci
Koľko % obydlí môže v obci
využívať verejný vodovod
Koľko % obydlí v obci ho aj skutočne
využíva

Názov obce
Počet obyvateľov obce
podľa OcÚ/MsÚ

Tabuľka č. 53: Dotazník dostupnosti technickej infraštruktúry Rómskeho obyvateľstva
Agroprameň (MAS)

Mierovo

452 10,6

100

40

60

0

100

50

40

0

10

100

100

100

80

0

90

0

Michal na
O.

902 12,0

10

10

90

0

0

0

90

0

10

100

100

100

70

0

90

10

Rohovce

1
142

100

80

20

0

100

70

30

0

0

100

100

100

80

0

100

0

2,2

Zdroj. Atlas rómskych komunít 2013, príloha č.1

Tabuľka č. 54: Dostupnosť technickej infraštruktúry Rómskeho obyvateľstva Agroprameň
(MAS)
Charakteristiky osídlenia

Názov obce
Lehnice
Lehnice
Lehnice
Lehnice
Lehnice

Poloha osídlenia

Podiel obydlí napojených na inžinierske siete

Celkový
počet
obydlí

Podiel
legálnych
obydlí

Vodovod

Kanalizácia

Plyn

Elektrina

integrované/koncentrované

113

97,3

90,3

0,0

*

100,0

integrované/koncentrované

6

83,3

0,0

0,0

0,0

100,0

integrované/koncentrované

3

66,7

66,7

0,0

66,7

100,0

na okraji

12

91,7

66,7

0,0

66,7

100,0

integrované/rozptýlené

92

100,0

100,0

0,0

*

100,0

61

integrované/rozptýlené
Mierovo
Michal na O. integrované/koncentrované

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

15

66,7

0,0

0,0

13,3

86,7

Zdroj. Atlas rómskych komunít 2013, príloha č.1

V rámci územia je potrebné zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v tých obciach, kde si to vyžaduje stav tak, aby sa využívali najmodernejšie
technológie v podobe úsporných svetelných zdrojov. Moderné verejné osvetlenie s vyššou
svetelnou účinnosťou bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť v obciach, minimalizuje riziko
výskytu kriminality a zvýši celkovú kvalitu života v obyvateľov.
Zároveň je dôležité, aby obecné rozhlasy boli spoľahlivé a funkčné nakoľko slúžia pre výstrahu a
vyrozumenie obyvateľstva v v prípade stavu ohrozenia.
Znečistené odpadové vody boli a stále sú jedným zo zdrojov, resp. rizík znečistenia podzemných
vôd. Jednou z podmienok zachovania kvalitných prírodných zdrojov je postupné dobudovanie
kanalizácií a ČOV.
Vzhľadom na narastajúce množstvo obyvateľov rómskej menšiny, nepriaznivé podmienky, v
ktorých títo občania žijú a ich zlú sociálnu situáciu je potrebné v území riešiť a to najmä
prostredníctvom zlepšenie, resp. vybudovania štandardnej technickej infraštruktúry vrátane
ciest a chodníkov.
Primárny sektor
Primárny sektor zahŕňa produkciu, ktorá vzniká činnosťou v poľnohospodárstve (biologická
prvovýroba), v lesnom hospodárstve, v rybolove a ťažbe nerastných surovín. V rámci územia
Agroprameň (MAS), ktoré sa rozprestiera v južnej časti úrodného Žitného ostrova je primárny
sektor zastúpený výhradne poľnohospodárskou výrobou. Územie Žitného ostrova je
charakterizované ako najúrodnejšia oblasť

Slovenska s priaznivými klimatickými

podmienkami. Poľnohospodárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím na území
Agroprameň (MAS), nakoľko z ekonomického významu má vplyv na trhu práce.
Poľnohospodárska výroba podľa údajov v tabuľke č.55 patrí ako tretia medzi dôležitých
zamestnávateľov ekonomicky aktívneho obyvateľstva v území. V malých obciach tak
predstavuje väčšinou jedinú možnosť pracovnej príležitosti. Rastlinná výroba sa tu zameriava
prevažne na spracovanie obilnín - najviac sa pestujú pšenica ozimná a jarná, sladovnícky
jačmeň, kukurica na zrno a krmivo. Ďalšími významnými komoditami sú olejniny (repka
olejná, slnečnica) a ďateliny.
V súčasnosti sa poľnohospodárskej výrobe venujú prevažne súkromne hospodáriaci roľníci,
ktorý sa zameriavajú najmä na pestovanie obilnín a kultúrnych plodín. Na podnikanie
v oblasti poľnohospodárskej výroby sa zameriava:
-

VINAGRO, a.s. - podnikateľskú činnosť vykonáva na 250 ha ornej pôdy na teritóriu
"Žitného ostrova" v katastrálnych územiach Macov, Blatná na Ostrove, Rohovce, Trnávka,
Veľká Paka, Lehnice - kolónia. Obrábaná pôda je z časti vlastníctvom VINAGRO, a.s. a z
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časti prenajatá od iných vlastníkov. Na tejto pôde sa pestujú najmä nasledovné komodity :
zrno kukurice, zrno pšenice ozimnej a zrno jarného jačmeňa. Ponúka aj služby v oblasti
mechanizovaných poľnohospodárskych prác - orba, diskovanie, kombinátorovanie, sejba,
ochrana rastlín, plečkovanie atď.
- samostatne hospodáriaci roľníci Zezula Antoní a Ing. Čepček Peter,
- SENSPOL s.r.o, ktorá sa zoberá živočíšnou výrobou. Hospodári na cca 770 ha pôdy z
ktorej je cca 60% je pod závlahami. Spoločnosť sa zameriava na rastlinnú a živočíšnu
výrobu t.j. na pestovanie husto siatych obilovín, kukurice, cukrovej repy a olejnín. V
živočíšnej výrobe má výkrm ošípaných (cca 1500 ks). V spoločnosti pracuje cca 20
pracovníkov. V areáli je vybudovaná výrobňa kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu, sušička
obilia,

čistička

obilia,

kŕmna

linka

pre

ošípané

a

bola

zmodernizovaná

aj

poľnohospodárska technika.
V rámci živočíšnej výroby prevláda chov ošípaných a hovädzieho dobytka, ktorý však
v súčasnosti zaznamenáva klesajúcu tendenciu. V obciach územia Agroprameň (MAS) má
tradične veľký význam chov ošípaných a hydiny v prídomových hospodárstvach. Jednotlivé
domácnosti si chovajú ošípané pre vlastnú spotrebu. Chov hydiny v prídomových
hospodárstvach sa orientuje hlavne na sliepky, kačice, morky a na produkciu vajec.
Sekundárny sektor
Predstavuje hlavné výrobné odvetvie hospodárstva. Zaraďuje sa sem výroba a rozvod energie,
spracovanie surovín a poľnohospodárskych produktov, výroba tovarov, opravárenské činnosti
a vybrané služby. Obce v rámci územia Agroprameň (MAS) sú malými obcami
s prevažujúcou obytnou funkciou a ekonomicky aktívne obyvateľstvo vo väčšej prevahe
dochádza za prácou najmä do hlavného mesta – Bratislavy, kde je koncentrovaný priemysel
tohto regiónu.
V území (obec Macov) pôsobí spoločnosť VINAGRO, a.s., ktorý okrem už spomenutej
činnosti v oblasti poľnohospodárstva sa zameriava aj na priemyselnú výrobu a obchod.
Na území širšieho regiónu v Šamoríne pôsobí v oblasti potravinárstva významná firma, a to
Pffaner Slovensko, ktorá sa zaoberá produkciou širokého sortimentu džúsov. Významným
odvetvím sekundárneho sektoru v regióne je aj energetika. V Gabčíkove sa nachádza
najväčšia vodná elektráreň na Slovensku zaoberajúca sa výrobou a rozvodom elektrickej
energie. Z ďalších priemyselných odvetví je zastúpený strojársky priemysel a drevovýroba.
Na území okresu Dunajská Streda však nie je situovaný ani jeden stredne veľký priemyselný
podnik, ktorý by zamestnával viac ako 400 zamestnancov. Celý okres Dunajská Streda
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predstavuje v rámci SR rozsahom a významom svojich kapacít i z pohľadu zamestnanosti
priemyselne slabo rozvinuté územie.
Terciárny sektor
Zabezpečuje uspokojovanie rozličných základných potrieb obyvateľstva, ako obchod,
stravovanie, bývanie, záujmová činnosť a pod. Do sféry služieb zaraďujeme aj dopravu,
zdravotníctvo, školstvo a sociálnu starostlivosť. V oblasti verejnej správy v každej obci
pôsobia obecné úrady . Za prácou v terciérnej sfére odchádzajú obyvatelia obce do blízkych
väčších obcí a miest. Najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza za prácou v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb a v oblasti veľko a maloobchodu.
Škála poskytovaných služieb je v obciach veľmi úzka. Služby vo väčšine prípadov rozvíjajú
na základe živnostenských oprávnení a v prevažnej miere v priestoroch rodinných domov
(prípadne vo vyčlenených priestoroch pre tento účel). Prevládajú služby ako murárstvo,
montáž sadrokartónu, montáž káblových rozvodov a potrubia, maliarske a natieračské práce,
zámočnícke

práce,

klampiarske

práce,

reklamná

činnosť,

vedenie

účtovníctva,

sprostredkovateľská činnosť, upratovanie a čistiace práce. Sieť maloobchodných predajní
predstavujú predajne potravín, ovocia a zeleniny, mäsa a hydinových výrobkov. Priemerný
obrat maloobchodov na jedného obyvateľa je nižší než celoslovenský priemer, čo je dôvodom
finančných príjmov tunajšieho obyvateľstva.
Podľa údajov tabuľky č. 55 z hľadiska štruktúry hospodárstva takmer 19% podnikateľských
subjektov na území MAS je v primárnej sfére. V sekundárnom sektore sa najviac
podnikateľských subjektov živí stavebníctvom a to takmer 30%. Najviac podnikateľských
subjektov

ďalej

pôsobí

v oblasti

maloobchodu

a veľkoobchodu

16%

a v oblasti

poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (8,5%). Najviac podnikateľských subjektov je
zaregistrovaných v obci Holice (253) a v Lehniciach (278). V sektorovom vyjadrení sa
územie Agroprameň (MAS) orientuje najmä na sekundárny a terciárny sektor. Významnou
orientáciou právnických osôb je sekundárny sektor zameraný na oblasť stavebníctva.
Významný podiel na zamestnanosti majú aj miestne podniky. V území Agroprameň (MAS)
funguje viac ako 20 väčších podnikov.
Tabuľka č.55: Právne subjekty na území Agroprameň (MAS)
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-

3

3

1

1

-

1

Ostatné činnosti

1

Umenie, zábava a rekreácia

1

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

-

Vzdelávanie

3

Verejná správa

10

Administratívne a podporné služby

Doprava a skladovanie

15

Odborné, vedecké a technické
činnosti

Veľkoobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel a motocyklov

-

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Stavebníctvo

6

Finančné a poisťovacie činnosti

Dodávka elektriny, plynu

-

Informácie a komunikácia

Priemyselná výroba

7

Ubytovacie a stravovacie služby

Ťažba a dobývanie

57

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a
rybolov

Počet právnych subjektov spolu

Názov obce
Blahová

5

Blatná na O.

117

5

-

19

-

34

18

6

6

-

2

-

13

6

1

-

3

1

3

Holice

253

27

-

34

-

73

48

6

10

4

6

3

17

5

1

1

4

2

12

Horná Potôň

202

21

-

16

-

75

34

8

8

4

3

2

8

5

1

2

-

3

12

Lehnice

278

16

-

27

-

83

46

13

15

5

5

10

15

10

1

2

8

4

18

Macov

33

4

-

1

-

5

7

-

-

2

-

1

6

3

1

1

-

-

2

Mierovo
Michal na
O.

36

6

-

2

-

14

3

-

2

-

1

-

3

2

1

-

-

2

-

113

16

-

8

-

23

29

2

4

-

3

2

10

9

1

-

2

1

3

Oľdza
Potônske
Lúky

43

1

-

6

1

8

3

3

2

-

-

-

9

3

1

-

-

1

5

29

3

-

6

-

10

1

-

-

-

4

1

-

1

1

-

-

2

-

Rohovce

150

9

-

13

-

45

23

5

5

2

-

7

17

4

1

2

3

5

9

Trnávka

68

2

-

11

-

17

7

1

2

4

-

-

13

4

1

-

1

1

4

100

10

-

6

-

34

14

6

2

1

2

1

9

4

1

-

-

1

9

60

4

1

3

-

20

5

-

2

-

1

-

12

1

1

1

1

1

7

1 539

131

1

158

1

456

248

53

58

24

28

27

135

60

14

10

22

25

89

8,5

0,06

10,2

0,06

29,6

16,1

3,4

3,7

1,5

1,8

1,7

8,7

3,9

0,9

0,6

1,4

1,6

5,7

Veľká Paka
Vojka nad
D.
CELKOM

% vyjadrenie

Zdroj: Štatistický úrad SR, k 31.12.2012

Zoznam najväčších firiem je uvedený v Prílohe č. 3.6: Zoznam najväčších firiem
v jednotlivých obciach Agroprameň (MAS).
3.1.13 Štruktúra podnikateľskej sféry
Súkromný podnikatelia – fyzické osoby nezapísané v OR zohrávajú dôležitú úlohu v
hospodárskom živote a vo vývoji konkurencieschopnosti každého regiónu. Dôležitým
faktorom v rámci územia je existencia a činnosť podnikateľského sektora, ktorý je schopný
nielen koncentrovať množstvo pracovných príležitostí v území, ale je i zdrojom príjmov pre
miestnych obyvateľov. Zastúpenie podnikateľských subjektov v jednotlivých sektoroch,
prehľad o štruktúre odvetví v rámci jednotlivých sektorov a zamestnanosti je uvedené na
základe údajov z obchodného, živnostenského registra a vlastného mapovania. Z výsledkov je
zrejmé, že podnikateľská sféra na území je rozvinutá na rôznej úrovni.

65

V roku 2014 pôsobilo na území Agroprameň celkom 1524 podnikateľských subjektov
(fyzické osoby podnikatelia (osoby), živnostníci, slobodné povolania, SR a právnické osoby
ziskové/neziskové). Podľa právnej formy (tabuľka č. 56) tvoria takmer 28% právnické osoby
a 72% fyzické osoby. V rámci celej organizačnej štruktúry hospodárstva k 12/2014 podľa
právnej formy pôsobilo na území Agroprameň (MAS) 89,5% živnostníkov, takmer 4% SHR
a 3,1%zo

zameraním

slobodného povolania.

Z pohľadu jednotlivých obcí

najviac

živnostníkov pôsobí v Lehniciach a to takmer 17,5% a v obci Holice 16,8%. Čo sa týka
pôsobenia samostatne hospodáriacich roľníkov najväčšie zastúpenie je v obciach Holice
(19,1%), Horná Potôň (18,3%) a Michal na Ostrove (17%).
Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. 56: Podnikatelia podľa právnych foriem

35
90
194
157
195
26
35
74
36
21
98
51
76
45
1 133

32
86
171
138
178
23
30
56
34
16
90
49
67
45
1 015

1
1
7
4
8
0
0
4
1
2
5
1
2
0
36

SHR

Slobodné
povolania

2
2
18
15
9
3
5
15
1
3
3
1
6
0
83

FO podnikatelia

1
1
7
3
7
0
0
4
1
2
4
1
2
0
33

SHR

31
81
180
144
190
23
27
62
33
16
96
51
80
40
1 054

Živnostníci

34
84
205
162
206
26
32
81
35
21
103
53
88
40
1 170

Slobodné
povolania

2
2
18
15
9
3
5
16
1
3
3
1
6
0
84

2014

Živnostníci

1
1
6
3
7
0
0
3
1
3
3
0
2
0
30

FO podnikatelia

37
89
181
143
203
21
27
70
32
20
102
48
71
46
1 090

SHR

Slobodné
povolania

40
92
205
161
219
24
32
89
34
26
108
49
79
46
1 204

2013

Živnostníci

Blahová
Blatná na Ostrove
Holice
Horná Potôň
Lehnice
Macov
Mierovo
Michal na Ostrove
Oľdza
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Veľká Paka
Vojka nad Dunajom
Celkom

FO podnikatelia

Obec

2012

2
3
16
15
9
3
5
14
1
3
3
1
7
0
82

Čo sa týka právnických osôb (tabuľka č.57) môžeme konštatovať, že sa oproti roku 2013
zvýšil počet právnických osôb o 26. Najväčšie zastúpenie právnických osôb je v obci Lehnice
(16,8%). Najmenšie zastúpenie má obec Potônske Lúky.
Tabuľka č. 57: Právnické osoby
Právnické
osoby spolu

Právnické
osoby
ziskové

Právnické
osoby
neziskové

Právnické
osoby spolu

Právnické
osoby
ziskové

Právnické
osoby
neziskové

Blahová

17

12

5

19

14

5

21

16

5

Blatná na Ostrove

25

22

3

28

25

3

33

30

3

Holice

48

37

11

52

42

10

55

45

10

Horná Potôň

41

32

9

45

36

9

51

40

11

Lehnice

59

34

25

67

39

28

66

38

28

Macov

9

7

2

9

7

2

12

10

2

obec

Právnické
osoby
neziskové

2014

Právnické
osoby
ziskové

2013

Právnické
osoby spolu

2012
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Mierovo

4

2

2

5

2

3

7

4

3

Michal na Ostrove

24

21

3

28

25

3

30

27

3

Oľdza

9

8

1

8

7

1

9

8

1

Potônske Lúky

3

0

3

2

0

2

3

1

2

Rohovce

42

23

19

41

23

18

43

23

20

Trnávka

19

16

3

18

15

3

17

14

3

Veľká Paka

21

15

6

26

19

7

27

19

8

Vojka nad Dunajom

14

8

6

17

11

6

17

11

6

Celkom

335

237

98

365

265

100

391

286

105

Zdroj: Štatistický úrad SR

V rámci územia Agroprameň (MAS) dochádza za prácou väčšia časť obyvateľstva.
Nepriaznivý stav nezamestnanosti môže byť spôsobený najmä nízkou kvalifikáciou, tak ako je
uvedené v tabuľke č.34, kde podľa posledného zamestnania obyvatelia z nízkou kvalifikáciou
boli vyučení (18,4%) a bez vzdelania (13,5%) uchádzačov o zamestnanie. Na základe
štatistických údajov uvedených vyššie môžeme konštatovať, že v území Agroprameň (MAS) je
potrebné vytvoriť súbor vzájomne integrovaných aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu
podnikateľského prostredia v území. Pozornosť je potrebné venovať posilneniu miestnej
výroby a spotreby nakoľko predpoklady na ich rozvoj v území sú či už v podobe remeselníkov
(viď tabuľka č. 32:Prehľad zručností obyvateľstva Agroprameň (MAS) alebo
poľnohospodárov sú dostatočné. Malé a stredné podniky, ale taktiež aj začínajúci
podnikatelia tvoria základný pilier ekonomiky obcí a vytvárajú pracovné príležitosti pre
miestne obyvateľstvo. Nakoľko v súčasnosti čelia niekoľkým problémom ako napr.: nedostatok
finančných zdrojov na rozvoj, diverzifikáciu, začiatok činnosti, zavádzanie inovácií je
potrebné orientovať sa na rozvoj podnikania, posilnenie konkurencieschopnosti existujúcich
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych podnikov, podporu vzdelávania a zvyšovania si
kvalifikácie, resp. rekvalifikáciu, miestnu výrobu a spotrebu čo sa týka poľnohospodárskej
produkcie, tak aj výrobkov remeselných alebo miestnych služieb. Do úvahy je potrebné vziať,
že posilnenie miestnej ekonomiky podpora regionálnych produktov a služieb úzko súvisí
s rozvojom cestovného ruchu kde dochádza k vzájomnej komplementarite. Žiadaný synergický
efekt bude dosiahnutý s aktivitami zameranými na vzdelávanie a cestovný ruch.
3.1.14 Cestovný ruch
V okrese Dunajská Streda sa cestovný ruch veľmi rýchlo rozvíja. Využíva sa najmä ako
rekreačné zázemie Bratislavy pre víkendové pobyty vo vlastných objektoch a výlety najmä v
letnom období za kúpaním. Pre turizmus je mimoriadne dôležitý celkový stav územia a jeho
podmienky, vrátane umelo vytvorených. V strednodobom horizonte cestovný ruch v regióne
bude významnou ekonomickou aktivitou. Okres Dunajská Streda má široké možnosti pre
rozvoj cestovného ruchu, čo bolo predurčené už aj v strategickom pláne rozvoja cestovného
ruchu z dielne Ministerstva hospodárstva SR „Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej
republike“.
Konkurencieschopnosť územia Agroprameň (MAS) na trhu cestovného ruchu ovplyvňujú
nasledovné faktory:
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• výhodná geografická poloha (nachádza sa v

urbanizovanom ekonomickom

trojuholníku Bratislava-Budapešť-Viedeň) - tieto veľmi dobré polohové predpoklady
umožňujú, aby priťahoval hostí a návštevníkov zo Slovenska ako aj zo susediacich
zahraničných regiónov,
• bohatý kultúrno-historický a spoločenský potenciál,
• vzácne prírodné prostredie regiónu (rieky, lužné lesy atď.).
Rozvoj cestovného ruchu sa môže popri cykloturistike zakladať na vidieckom turizme,
ponuke tichých lokalít, miestnych tradíciách, zachovanom kolorite a gastronómii. Nutné je
však budovať zariadenia, ktoré sa kvalitou svojej ponuky vyrovnajú úrovni v susednom
Maďarsku.
Analýza primárnej ponuky
Pre územie Agroprameň (MAS) ležiace v južnej časti Žitného ostrova je charakteristický
rovinatý ráz terénu s nepatrným sklonom. Vhodné prírodné podmienky dávajú možnosti pre
cykloturistiku, pešiu turistiku, jazdenia na koňoch a pre rozvoj agroturistiky. Klimatické
podmienky, aj najvýraznejšie atraktivity cestovného ruchu v tejto oblasti - rieky Dunaj, Malý
Dunaj, NPR Klatovské rameno, termálne kúpaliská a otvorené vodné plochy predurčujú tento
región pre využívanie predovšetkým v letnom období. Zákutia dunajských ramien sú
zaujímavé pre športových rybárov. Malý Dunaj poskytuje veľké možnosti aj pre pestovanie
všetkých druhov vodných športov. Prírodné danosti územia sú vhodné tiež pre pešiu turistiku
v lužných lesoch a prekrásnom prostredí dunajských ramien.
Na územie zasahuje CHKO Dunajské luhy, ktorá predstavuje systém riečnych ramien a
mŕtvych ramien na slovensko-maďarskom úseku Dunaja a je reprezentatívnym a zriedkavým
príkladom prírodného typu mokrade v panónskej oblasti. Ďalšou významnou lokalitou je
NPR Klatovské rameno, ktoré predstavuje mimoriadne hodnotné prírodné prostredie, dosiaľ
pomerne málo narušené.
V území je cestovný ruch orientovaný najmä na architektonické pamiatky, či už sakrálne
alebo svetské, ľudovú architektúru, ľudové umenie a folklór, technické pamiatky, parky,
kultúrne inštitúcie a podujatia. Návštevníci územia majú možnosť zvýšiť svoj adrenalín v
Slovakia Ringu (Horná Potôň) alebo na motokrosovej dráhe v Lehniciach (časť Sása), ktorá je
vhodná pre deti.
Jedinou vyznačenou cykloturistickou trasou v regióne je Dunajská cyklistická cesta. Táto
trasa je súčasťou najznámejšej Európskej cykloturistickej trasy. Pešej turistike sa tu darí v
oblasti blízko Dunaja a Malého Dunaja pre zachovalú prírodu.
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Napriek tomu, že územie disponuje vhodnými podmienkami pre agroturizmus a vidiecky
turizmus, táto forma cestovného ruchu tu zatiaľ nie je dostatočne rozšírená.
Možnosti trávenia voľného času v rámci každodennej rekreácie poskytuje športovo-rekreačná
a telovýchovná vybavenosť, záhradkárska osada v časti Čukárska Paka, areál chovu rýb a
areál bývalého štrkoviska vo Veľkej Pake. Špecifické možnosti trávenia voľného času
obyvateľov poskytuje jazdecký areál v Malej Pake. Po dobudovaní plôch smerom k areálu
vodného zdroja menšími ihriskami (volejbal, tenis, squash). Nevyhnutnou bude aj úprava
vstupných priestorov a oplotenia. Väčšie rekreačné časti sa môžu vytvoriť, napr.: v miestnej
časti Malá Paka v lesíku oproti ihrisku (cyklistické chodníky, oddychové plochy).
Analýza sekundárnej ponuky
Najviac ubytovacích kapacít s najlepšou kvalitou v okolí je lokalizovaných v mestách
Dunajská Streda, Šamorín a v obci Lehnice. Pre väčšinu ubytovacích zariadení regiónu (s
výnimkou hotelu BONBÓN) je typický nízky štandard poskytovaných služieb a minimálny
rozsah doplnkových služieb.
Najvýznamnejšími ubytovacími zariadeniami v okolí sú :
▪

Hotel AGS DUNSTAV v meste Dunajská Streda

▪

Hotel BIHARI v meste Dunajská Streda

▪

Hotel BONBÓN v meste Dunajská Streda

▪

Hotel KORMORÁN v meste Šamorín

▪

Penzión EDEN v meste Dunajská Streda

Územie Agroprameň (MAS) však disponuje celkove malým objemom hotelových resp.
ubytovacích kapacít.
Tabuľka č. 58: Ubytovacie zariadenia v území Agroprameň (MAS)
Ubytovacie zariadenia (vymenovať)
Penzión Madarsz
Penzion-Ajpek 572 RockPub
Szabóová Darina, Pohostinstvo 21
Penzión Veľká Paka
Castel penzion
Villa Poton-Penzion

Počet lôžok
10
21
6
22
40
40

Obec
Blahová
Lehnice
Trnávka
Veľká Paka
Mierovo
Horná Potôň

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie, rok 2015

Stravovacie zariadenia sú sústredené podobne ako v prípade ubytovacích zariadení
predovšetkým službami kvalitnejšie vybavených mestách Dunajská Streda a Šamorín.
Stravovacie služby sú tu poskytované predovšetkým reštauráciami a stravovacími jednotkami
v rámci ubytovacích zariadení, a tiež v rôznych motorestoch, vinárňach, kaviarňach,
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pizzeriach, pohostinstvách, či zariadeniach rýchleho občerstvenia (napr. bufety, bistrá,
bagetérie a pod.).
V meste Dunajská Streda môžu turisti využiť služby nasledovných stravovacích zariadení::
Reštaurácia - hotel BONBÓN, Reštaurácia - hotel BIHARI, Reštaurácia – ŠPORTHOTEL a
ďalšie. V meste Šamorín sa nachádzajú tieto stravovacie zariadenia: hotel KORMORÁN,
hotel ŽITNÝ OSTROV, Reštaurácia TORNYOS. V území Agroprameň (MAS): Reštaurácia
- Hotel MLADOSŤ v obci Blahová, Ajpek 572 Rock PUB v obci Lehnice, Motorest
KOLÓNIA v obci Michal na Ostrove, Jozef Csölle - PRIVATE FISH CSÁRDA v obci
Lehnice, Penzión AJPEK 572 Rock Pub v obci Lehnice, PEPO CSÖLLE Reštaurácia v obci
Lehnice, Castel Pensiom & Restaurant.
Súčasná úroveň návštevnosti územia Agroprameň (MAS) je nízka a potenciál cestovného
ruchu sa nevyužíva v plnej miere. V rozvoji cestovného ruchu je potrebné sa zamerať na
skvalitnenie služieb cestovného ruchu, podporovať rozvoj reštauračných a ubytovacích
služieb, rozvíjať propagáciu a marketingové aktivity produktov, vybudovať, resp.
zrekonštruovať cyklistické trasy, podporiť rozvoj agroturizmu a ťažiť z miestnych tradícií a
gastronómii. Pre využitie potenciálu cestovného ruchu v prospech územia Agroprameň (MAS)
je potrebné venovať pozornosť technickej infraštruktúre, rozsahu a kvalite poskytovaných
služieb.
3.2 SWOT analýza
Nasledujúca SWOT analýza sa zameriava na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká
prioritných rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.
Analýza SWOT sleduje a vyhodnocuje vývojové trendy

v území Agroprameň (MAS) ,

identifikuje trend sociálno-ekonomického rozvoja, alebo smer vývoja ako príležitosť alebo
hrozbu.
Tabuľka č.59: SWOT analýza
Oblasť: Poloha, prírodné pomery, životné prostredie

Silné stránky

Slabé stránky
Príležitosti

- výhodná geografická poloha vzhľadom k dopravnému koridoru ViedeňBratislava-Budapešť
- dobrá geografická poloha vzhľadom k rozvojovým pólom Bratislava,
Trnava, Győr
- úrodné pôdy a vhodné klimatické podmienky pre poľnohospodárstvo
- existencia chránených prírodných území a biotopov európskeho a
národného významu
- atraktívna príroda (chránené územia, rieka Dunaj)
- devastácia prírodného prostredia divokými skládkami komunálneho odpadu
- nedostatok oficiálnych skládok
- absencia ČOV a verejnej kanalizácie v niektorých obciach
- chýbajúca motivácia časti obyvateľov triediť komunálny odpad
- vytvorenie podmienok pre separovaný zber domového odpadu a pre jeho
druhotné spracovanie
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-

Ohrozenia

vzdelávanie - výchova a osveta obyvateľov k zvýšeniu ich účasti na
ochrane prírody
zavádzanie nových technológií pri zhodnocovaní a recyklácii odpadov
podpora úspor energií formou znižovania energetické náročnosti budov

-

zlepšenie
životného
a kanalizačnými sieťami

-

rast intenzity automobilovej dopravy
zhoršujúci sa technický stav kanalizačných sieti a nefunkčnosť ČOV
úbytok ornej pôdy a zhoršovanie sa jej kvality
klimatické zmeny, extrémy počasia
zmena zrážkových pomerov smeruje k veľkým suchám alebo naopak
záplavám

prostredia

verejnými

vodovodnými

Oblasť: Ekonomický rozvoj a podnikanie
-

Silné stránky

-

-

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

veľmi priaznivé prírodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva,
vidieckej rekreácie a bývania
zachovalé tradície
existencia remeselníkov takmer v každej obci
zamestnávatelia v okolí územia MAS
perspektívna poloha z hľadiska rozvoja podnikateľských aktivít
dobrá dopravná dostupnosť a obslužnosť územia

dlhoročné praktické skúsenosti miestneho obyvateľstva s prácou
v poľnohospodárstve
rozšírená rastlinná a živočíšna výroba

-

malá podpora miestnych podnikateľov
málo vzdelávacích projektov pre poľnohospodárov
nízka diverzifikácia poľnohospodárskych činností
málo miestnych pracovných príležitostí pre obyvateľov, ktorí nemajú
podmienky na odchod za prácou do väčších miest (vzdelanosť, vek,
sociálne slabí obyvatelia)
vysoká dochádzka za prácou do okolitých miest

-

zastaranosť technického vybavenia v poľnohospodárstve

-

diverzifikácia tradičných činností poľnohospodárskych subjektov (napr.
pestovanie liečivých rastlín, rozvíjanie ovocinárstva, poľovníctvo, oživenie
remesiel)
prírodné podmienky poľnohospodárskej oblasti
potenciál pre rozvoj agroturistiky
podpora tradičných remesiel - uplatnenie miestnych produktov
vytvorenie značky regionálneho produktu

-

rozvoj komerčných služieb v obci

-

- veľký úbytok ornej pôdy – rodinná výstavba, predaj pôdy na komerčné
účely
- zmeny legislatívy
- útlm poľnohospodárstva
- zmeny klímy s dopadom na poľnohospodársku úrodu
- nezáujem obyvateľov o poľnohospodárstvo
- odliv pracovných síl z odvetvia poľnohospodárstva
pomalá výstavba, modernizácia a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry

Oblasť: Cestovný ruch, kultúrne dedičstvo a tradície
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Silné stránky

- sieť tras pre pešiu turistiku, cykloturistiku – napojenie na mestá Bratislava
– Dunajská Streda-Komárno
- miestne prírodné, kultúrne a historické dedičstvo
- relatívna blízkosť turistických zaujímavosti v okolí
- dobrá dopravná dostupnosť
- termálne kúpele a termálne vody v blízkom okolí územia
- veľké množstvo rybníkov pre rekreáciu a rybolov

- existencia poľovníckych revírov
- historické pamiatky a kaštiele
- chátrajúca turistická infraštruktúra pre peších a cyklotrasy
- slabá propagácia územia
Slabé stránky

Príležitosti

chýbajúce ubytovacie a stravovacie zariadenia vyššej kvality
neexistujú konkrétne produkty cestovného ruchu
zlý technický stav pamiatok a historických objektov
nedostatočná ponuka miestnych špecialít v gastronómii
slabá propagácia tradičných umení a remesiel
nevyužitie potenciálu kultúrnych podujatí a zariadení pre potreby
cestovného ruchu
- veľký potenciál pre rozvoj cykloturistiky, agroturistiky a vodnej turistiky využívanie blízkosti Dunaja na vodnú dopravu a pre rekreačnú turistiku
- využitie tradičných akcii v obciach – zábavy, karnevaly, hasičské súťaže a
pod.
- budovanie nových a prepájanie existujúcich cyklotrás a peších trás na
okolité regióny
- oživenie a rozvoj miestnych kultúrnych tradícií s cieľom zvýšenia
atraktívnosti územia
-

- výstavba
a rekonštrukcia
ubytovacích
a stravovacích
a voľnočasových zariadení pre potreby rozvoja služieb
- podpora medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce
Ohrozenia

-

nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj cestovného ruchu
nezáujem podnikateľov o rozvoj cestovného ruchu
negatívne vnímanie turistov o rekreácií na vidieku
nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukcie historických pamiatok
schátranie až zdevastovanie historických pamiatok

Oblasť: Občianska vybavenosť a infraštruktúra

Silné stránky

Slabé stránky

-

vzrastajúca kultúrna a športová činnosť obyvateľov
existencia detských ihrísk vo väčšine obcí
poskytovanie základných služieb (potraviny, zmiešaný tovar)
zlepšujúci sa vzhľad obcí
pokračujúca výstavba nových rodinných domov
príprava nových lokalít k bývaniu
dobré dopravné spojenie do Bratislavy, Šamorína, Dunajskej Stredy

-

dobrá vzájomná spolupráca subjektov základné školy, centrá voľného
času, materské školy - aktívne zapájanie sa žiakov do
mimoškolských aktivít, rozvoj záujmovej činnosti žiakov

-

nedostatočné priestory pre voľno časové aktivity mládeže a obyvateľov
malá možnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia
nedostatok a zlý stav niektorých kultúrnych zariadení a športovísk
zlý technický stav miestnych komunikácií vrátane chodníkov
malá aktivita obyvateľov o veci verejné - nezáujem
technický stav niektorých verejných budov (kultúrne domy, budovy
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-

Príležitosti
-

obecných úradov, požiarnych zbrojníc, materských a základných škôl) je
vo veľmi zlom technickom stave
nevyhovujúci technický stav verejného osvetlenia
nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia obyvateľov MRK
zlý technický stav budov určené na bývanie u obyvateľov MRK
viacgeneračné bývanie MRK
potenciál aktívnych miestnych obyvateľov pre rozvoj záujmovej kultúrnej
činnosti
príliv mladých ľudí do obcí
v novovybudovaných lokalitách budovanie viacúčelových športovo –
oddychových areálov a detských ihrísk
revitalizácia voľnočasovej infraštruktúry

vybudovanie infraštruktúry pre atraktívne prímestské bývanie

- doplnenie prvkov občianskej vybavenosti v lokalitách MRK
- čerpanie financií z fondov EÚ na MRK
- vandalizmus

- nezáujem mladých o miestny rozvoj
- ponuka lepších podmienok na bývanie a poskytovanie služieb
v okolitých mestách
Ohrozenia

- nedostatočná výška financovania mimoškolskej záujmovej činnosti detí a
mládeže
- neúčinné programy pre riešenie rómskej problematiky v oblasti vzdelávania
- nedostatok pracovných príležitostí pre Rómov, obmedzená možnosť
uplatnenia sa na trhu práce

Silné stránky

-

Slabé stránky

-

Oblasť: Ľudské zdroje a sociálna oblasť
dobrý demografický potenciál - perspektívna veková štruktúra
obyvateľstva/vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku
pokračujúci prílev obyvateľstva
vyšší počet obyvateľov so stredným vzdelaním
zvyšujúci sa podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
nezamestnanosť vo vekovej kategórii 20-35 rokov
nevyhovujúca vzdelanostná úroveň obyvateľstva - nízky podiel
obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním
veľký počet Rómov so slabým sociálnym zázemím
nezáujem Rómov o voľno časové aktivity
nezáujem príslušníkov MRK na riešení vzdelania a sociálneho
statusu
vysoké % nezamestnaných príslušníkov MRK

- podpora detí a mládeže

Príležitosti

aktivovanie potenciálnych pracovných síl, ktoré sú v súčasnom
období
neaktívne, zlepšením prostredia a lokálnych podmienok pre rozvoj
podnikateľských aktivít

- riešenie sociálnej problematiky rómskej menšiny

Ohrozenia

-

zmierňovanie netolerancie Rómov propagácia pozitívnych príkladov
Rómov (vzdelanie, kultúra, remeslá)

-

nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce
nepriaznivý demografický vývoj rómskej populácie
nedostatok pracovných príležitostí pre nízkokvalifikovaných

-

pretrvávanie problémov zamestnateľnosti a začleňovania rizikových
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-

skupín obyvateľstva na aktívny trh práce
pokračujúci nedostatočný rozvoj služieb – verejných i komerčných

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie, rok 2015

3.3 Dotazníkový prieskum Agroprameň MAS
Dotazníkový prieskum prebiehal v období od 1/2015 do 2/2015. Distribuovaný bol na všetky
obecné úrady prislúchajúcich obcí a do schránok obyvateľov územia MAS. Celkovo sa
rozdalo 328 dotazníkov, ktoré boli zamerané na získanie odpovedí týkajúce sa života v území
Agroprameň (MAS), resp. v obciach, rozvojový potenciál územia, zamestnanosť, podnikanie,
a sociálne služby. Návratnosť dotazníkov bola v počte 175. Formulár dotazníka a jeho
vyhodnotenie tvorí prílohu stratégie CLLD.
Väčšina obyvateľov, ktorí vyplnili dotazník má v obciach Agroprameň (MAS) trvalý pobyt
môžeme teda predpokladať, že

respondenti

poznajú

zázemie svojho, jeho pozitíva

i negatíva. Výpovednosť dotazníkového vyhodnotenia poukázala na to, že mladí ľudia vo
veku 18-24 rokov nejavia príliš veľký záujem o dianí v ich obci, nakoľko len 11% z tejto
vekovej kategórie dotazník vyplnila. Najväčšie zastúpenie mala veková kategória 25-44
rokov (43,4% ) a 45-69 rokov (38,9%). Na základe odpovedí respondentov na otázku čo by sa
malo zlepšiť, resp. ktoré problémy, je potrebné v obci riešiť takmer 60% z nich uviedla
verejné priestranstvá, centrum obcí a oddychové zóny. 55% respondentov nie je spokojných
s miestnymi komunikáciami, chodníkmi a zástavkami. Nespokojnosť, resp. čo by v obci
zmenili vyjadrili aj poskytovanie nedostačujúcich služieb čo sa týka obchodov a poskytovania
(predaja) domácich produktov (45%). Taktiež podľa ich názoru MŠ a ZŠ si vyžadujú opravu
a zabezpečenie vybavenia. Takmer 23% respondentov nie sú spokojní s podmienkami
Rómskych komunít, najmä čo sa týka bývania, podomového predaja a výtržníctva.
I napriek tomu, že 60% respondentov je spokojných so životným prostredím v obci a jej
okolí, znepokojujú ich najmä čierne skládky, netriedenie odpadu a chýbajúca kanalizácia
a vodovody. Takmer 60% respondentov uviedlo, že by privítali kontajnery alebo priestory pre
zber biologického odpadu (napr. tráva, vetvy...). Väčšina respondentov považuje triedenie
odpadu za dobrý spôsob. S dostupnosťou nádob na triedenie odpadu vo väčšine obcí nie je
problém.
Z pohľadu poskytovania služieb v území Agroprameň (MAS) môžeme konštatovať, že pri
otázke za čím jazdíte z Vašej obce? (min. 1x t týždenne) respondenti uviedli, že 25% z nich
dochádza mimo obce za prácou a školou, kultúrou a trávením voľného času (24%), nákupmi
(19%). Čo sa týka poskytovaných služieb respondenti uviedli, že najviac im chýbajú rozličný
tovar (22,4 %), lekáreň (12,4%), kaderníctvo/holičstvo (5,3%), bankomat (7,7%), kultúra
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a voľno časové aktivity ( 5,9 %), mäsiarstvo (4,8 %). Podľa respondentov v jednotlivých
obciach nie je dostatočná ponuka pracovných miest. Takmer 39% z nich sa vyjadrila, že obec
nemá dostatok príležitosti na prácu a ako odvetvie v akom by mali byť vytvorené pracovné
miesta prevažujú služby (15,1 %), poľnohospodárstvo (15,1 %), cestovný ruch (12,9%),
reštauračné služby (10%). S tvorbou zamestnanosti súvisela aj otázka, ktorá činnosť by mala
byť podporovaná pre urdržanie a rozvoj poľnohospodárstva na vidieku kde respondenti
uviedli diverzifikáciu poľnohospodárskych činností (19,2%), podporu do technického
a technologického vybavenia (18,2%), podpora do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
objektov (17,7%).
Čo sa týka budúceho smerovania rozvoja obcí, je pre obyvateľov dôležité, aby ich obec
z pohľadu občianskej vybavenosti

investície

mala zmodernizované školy (5,1%),

rekonštruované klubovne pre mládež (5,2%) a mala vybudované IKT (4,2%). Zároveň
v rámci základnej infraštruktúry považujú za dôležité

prijať opatrenia na zvyšovanie

bezpečnosti cestnej, cyklistickej a pešej dopravy (21,6%) a zabezpečiť kvalitné zastávky
(19,8%). 43% respondentov je spokojných s úrovňou dopravy, ktorú využívajú najmä na
prevoz do zamestnania, resp. školy. Čo sa týka kvality životného prostredia 53,5%
respondentov označuje jeho stav ako dobrý. Najviac respondentov znepokojujú čierne
skládky (43,5%), netriedenie odpadu (21,7%) a chýbajúca kanalizácia a vodovod v obciach
(20%). Čo sa týka cestovného ruchu respondenti sa vyjadrili, že im v území chýbajú náučné
chodníky a cykloturistické chodníky (14,9%), doplnková infraštruktúra (14,4%) a rekreačná
infraštruktúra 9,9%. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu je uvedené v Prílohe č. 5
Spracovaný dotazník.
3.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Pri špecifikácii kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja boli využité poznatky získané
z analytickej časti a výsledky analýzy v spracovanej SWOT. Pri špecifikácii boli využívané
aj poznatky z dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi obce.
Kľúčové disparity
1. slabá ekonomická základňa čo sa týka rozvinutosti malého a stredného podnikania
2. nerovnomerný rozvoj súkromného podnikania, najmä malého a stredného podnikania,
kde nie je vytvorený dostatočne silný sektor malých a stredných firiem
3. slabý ekonomický prínos poľnohospodárstva v rámci územia
4. málo pracovných príležitostí
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5. nevyužívanie kultúrneho a prírodného potenciálu

územia a nevyužitý potenciál

prírodných zdrojov pre rozvoj územia
6. čiernych skládky, znečistené časti obcí
7. ekonomická priepasť v rómskych osadách a neúčinné programy pre riešenie rómskej
problematiky
8. kontinuálny nárast automobilovej dopravy
9. nevyhovujúca občianska vybavenosť
10. nedostatočne vybudovaná technická infraštruktúra
Hlavné faktory rozvoja
1. dobrá poloha pre bývanie na vidieku v bezprostrednej blízkosti veľkých miest, s
pokojnejším prostredím pre rodinný život než vo veľkomeste, pokračujúca výstavba
nových rodinných domov a záujem obyvateľov najmä z Bratislavy o tzv. prímestské
bývanie
2. dostatočné kapacity

bytového fondu na vytvorenie podmienok pre rozmach

podnikateľských aktivít,
3. priaznivé prírodné a pôdne podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva
4. priaznivá veková a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
5. atraktívne prírodné podmienky a dobrý potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu, agroturistiky, cykloturistiky a letných športových, rekreačných pobytov pri
vode
6. skvalitnenie životného prostredia – rozšírenie a revitalizácia verejnej zelene,
odstránenie čiernych skládok, separovaný zber
7. zmierňovanie netolerancie Rómov propagácia pozitívnych príkladov Rómov
(vzdelanie, kultúra, remeslá)
8. skvalitnenie podmienok pre športovo-rekreačné aktivity a trávenie voľného času
a kultúry zlepšenie a dobudovanie technickej infraštruktúry
Medzi kľúčové faktory rozvoja územia patrí jeho geografická poloha, ktorá výraznou mierou
určuje budúci rozvoj a úroveň konkurencieschopnosti územia v budúcnosti. Výhodná
lokalizácia v blízkosti mestských sídiel Bratislava, Šamorín a Dunajská Streda predurčuje
územie na vytvorenie pásma, ktoré má blízke väzby na jadrá ťažiská osídlenia a to najmä
z pohľadu intenzity dochádzky za prácou previazaním na hlavné dopravné uzly. Prepojenie
dopravnej a technickej infraštruktúry s mestskými sídlami poskytuje územiu najmä
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ekonomické a sociálne výhody, ako napr. dostatok pracovných príležitostí, rast a rozvoj
potrieb, znižovanie nezamestnanosti a pod.
Ekonomický potenciál predstavuje faktor, ktorý umožňuje rozvoj územia a životnej úrovne
jeho obyvateľstva. Je východiskom všetkých rozvojových zámerov, ktoré sa územia dotýkajú.
Zmapovanie existujúceho stavu ekonomického potenciálu a prognóza jeho očakávaného
vývoja je rozhodujúcim faktorom ekonomickej úspešnosti. Využitie ekonomického potenciálu
závisí od viacerých faktorov. Ekonomický

rozvoj územia je možné vidieť

hlavne vo

vytváraní podmienok pre podnikateľské subjekty, ktoré stabilizujú a vytvárajú nové pracovné
miesta. Nástrojom môže byť vytvorenie vhodných podnikateľských podmienok pre
živnostníkov a malé a stredné podniky. Z pohľadu analýzy v sektorovom vyjadrení sa územie
Agroprameň (MAS) orientuje najmä na sekundárny a terciárny sektor. Významnou
orientáciou právnických osôb je sekundárny sektor zameraný na oblasť stavebníctva. Zároveň
je potrebné vziať do úvahy, že z pohľadu právnych foriem podnikajúcich v území
Agroprameň (MAS) počet fyzických osôb, živnostníkov a SHR kontinuálne od roku 2012
klesá. Na druhej strane počet právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť narastá.
Potenciál ich pracovných skúsenosti, možností ďalšieho vzdelávania spolu s možnosťami
využitia objektov, ktoré sa už nevyužívajú na svoj účel je možné vytvoriť súbor vzájomne
integrovaných aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia v území.
Faktorom rozvoja poľnohospodárstva sú najmä vhodné prírodné, podmienky, tradície a
skúsenosti s obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy.
naštartovanie

rozvoja

vidieckej

ekonomiky

je

na

Kľúčovým momentom pre
jednej

strane

diverzifikácia

poľnohospodárstva s cieľom získania ďalších príjmov a na strane druhej zvýšenie záujmu
poľnohospodárov o inovácie, modernizáciu a reštrukturalizáciu. Tým by malo dôjsť
k zvýšeniu ich príjmov a posilneniu na trhu a konkurencieschopnosti.
Za hlavné faktory rozvoja v oblasti ľudských zdrojov územia považujeme vekovú štruktúru
obyvateľstva, nakoľko pomerne veľkú skupinu obyvateľov na území Agroprameň (MAS)
tvoria obyvatelia v produktívnom veku, čo dáva jasný signál na vytvorenie podmienok, ktoré
zabezpečia, že obyvatelia ostanú v území. Stredná veková kategória, teda produktívny vek
tvorili na konci roku 2014 celkom 72,56% populácie územia. Zároveň vzdelanostná štruktúra
na území Agroprameň (MAS) sa aj pod vplyvom suburbanizácie výrazne zmenila. Znížil sa
počet obyvateľov so základným vzdelaním (19,66%), na druhej strane obyvatelia so strednou
odbornou

školou

tvorili

26,41%.

Najvýraznejšie

zmeny

nastali

u obyvateľov

s vysokoškolským vzdelaním kde v súčasnosti má toto vzdelanie 8,19% v porovnaní s rokom
2001 to bolo len 3,04 % obyvateľov. Podľa vekovej štruktúry, najviac nezamestnaných v roku
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2014 bolo vo veku 20-25 rokov (15%) a 30-35 rokov (13%) z čoho vyplýva, že je potrebné
zamerať sa na vytvorenie podmienok, ktoré budú reagovať na aktuálne potreby trhu práce so
zameraním na vzdelávanie, ako jedného z hlavných predpokladov úspešného uplatnenia sa
mladých ľudí na trhu práce.

Rozvojový potenciál v rámci demografický ukazovateľov

poukazuje na produktívny vek, vyššiu vzdelanostnú úroveň a nezamestnanosť mladých ľudí
t.j. obyvateľov, ktorí sú produktívny, schopný učiť sa novým veciam a s potenciálom priniesť
inovatívne myšlienky a projekty za podpory účinných nástrojov výchovy k podnikavosti a
zručností pre zamestnateľnosť.
Za faktory rozvoja v oblasti technickej, dopravnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
považujeme výhodnú geografickú polohu s existujúcim napojením na multimodálne koridory
a dobrá poloha voči hlavným dopravným koridorom regionálneho významu. Podpora
budovania a modernizácie dopravnej a technickej infraštruktúry má priamy dosah na prílev
kapitálu a znižovania disparít medzi jednotlivými regiónmi. Identitu územia v oblasti
kultúrno-spoločenského života je možné rozvíjať skvalitňovaním ponuky služieb a rozširovať
možnosti pre voľnočasové aktivity obyvateľov územia.
Za faktory rozvoja v oblasti životného prostredia považujeme zlepšovanie životného
prostredia nakoľko územie leží v blízkosti rieky Dunaj, ktorá je najvýznamnejšou riekou
v SR. Celé územie náleží do povodia rieky Dunaj. Zároveň je územie podunajského regiónu
zo strednodobého hľadiska zaradené medzi oblasti nadregionálneho významu, z dlhodobého
hľadiska do oblastí národného významu. Primeranú pozornosť v rámci tohto faktora rozvoja
bude potrebné venovať

dobudovaniu

kanalizácii a ČOV, tvorbe odpadov a účinnému

systému nakladania s nimi. Taktiež sú dôležité aj vzdelávacie možnosti obyvateľom na území
zamerané na prírodné zdroje, ochranu životného prostredia.
V oblasti cestovného ruchu považujeme za kľúčový faktor rozvoja budovanie infraštruktúry
cestovného ruchu vrátane ubytovania, stravovania,

obnovy kultúrnych a historických

pamiatok a ďalšie súvisiace činnosti. Územie Agroprameň (MAS) z pohľadu rozvoja
cestovného ruchu má výhodnú geografickú polohu a práve tieto veľmi dobré polohové
predpoklady umožňujú, aby priťahoval hostí a návštevníkov zo Slovenska ako aj zo
zahraničia, najmä s prihraničných oblastí, bohatý kultúrno-historický potenciál, vzácne
prírodné prostredie regiónu (rieky, lužné lesy atď.). Rozvoj cestovného ruchu sa môže popri
cykloturistike zakladať na vidieckom turizme, ponuke tichých lokalít, miestnych tradíciách,
zachovanom kolorite a gastronómii. Ďalším segment s rozvojovým potenciálom v oblasti
turistiky je cykloturistika a zatraktívnenie obcí prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry,
resp. prvkov drobnej architektúry.
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V oblasti Rómskej problematiky považujeme za faktory rozvoja nielen využitie zmierňovania
netolerancie Rómov zo strany obyvateľov územia, ale aj vyššie percento ich obydlí napojenia
na inžinierske siete, čo dáva znak toho, že aj táto skupina obyvateľstva má záujem zlepšiť
svoje socioekonomické podmienky.
3.5 Identifikácia problémov a potrieb v území
Konkrétne problémy boli identifikované ako faktory brániace ďalšiemu rozvoju územia, ktoré
je potrebné vzhľadom na dostupné zdroje a rozvojové programy riešiť, tak aby mohlo dôjsť
k ďalšiemu rozvoju územia Agroprameň (MAS). Pri ich definovaní sme vychádzali z auditu
zdrojov, zo SWOT analýzy a dotazníkového prieskumu.
Na zasadnutí Najvyššieho orgánu za prítomnosti občanov z územia MAS sa na identifikácií
problémových oblastí zúčastnilo 40 účastníkov (12 verejný sektor, 28 občiansky sektor a
neziskový sektor), kde každý účastník vybral 2 problémy v každej z piatich skupín – Priorít,
ktoré určujú závažnosť problému. Priorita 1 znamenal najväčší problém z pohľadu účastníka
a Priorita 5 problém najmenej závažný. Zároveň musel k určitému problému priradiť aj
počet bodov: 2,5 bodu pre Prioritu 1 a 0,5 bodu pre Prioritu 5. Následne boli spočítané body
pre každý problém a vzniklo výsledné poradie, určujúce závažnosť problémov, ktoré je
potrebné v územná Agroprameň (MAS) riešiť.

Tabuľka č. 60: Spracovanie problémov územia Agroprameň (MAS)
Priorita
4
nízka

Spolu

Závažnosť
problému

4

1,5

0

0

13

1

7,5

3

2

0

0,5

13

1

7

2

3

0

0

12

2

6

3

3

0

0

12

2

5

3

1

0

1

10

3

4

1

3

1

0

9

4

3

1

2

2

1

9

4

4,5

4

1

0

0

9

4

4,5

1

2

0,5

0

8,5

5

3

0,5

5

0

0

8,5

5

3

4

0,5

0,5

0

8

6

najnižšia

Priorita
3
stredná

7,5

Priorita
5

Priorita
2
vysoká

Nedostatočná podpora podnikania
Vysoká miera nezamestnaných s
nízkym vzdelaním
Žiadna podpora poľnohospodárov
Zlý stav miestnych komunikácií
vrátane chodníkov
Chýbajúce služby pre občanov
ako kaderník, mäsiar, kozmetika
apod.
Zastaralé inžinierske siete
(vodovod, kanalizácia)
Chýbajúce zberné dvory, divoké
skládky
Nedostatočná úroveň kultúrneho
a športového vyžitia
Nepriaznivý technický a
prevádzkový stav niektorých
kultúrnych inštitúcií
Zlý technický stav materských
a základných škôl, zastaralosť a
nedostatočná vybavenosť
Neriešenie rómskej problematiky
– bývanie, neporiadok v okolí

Priorita
1
najvyššia

Problém

Počet bodov
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obydlí, špina
Nízka úroveň služieb v rámci
cestovného ruchu
Žiadna podpora tradícií a
remeselníctva
Nevyužitý potenciál územia pre
alternatívnu dopravu cyklistickú
Slabá spolupráca s okolitými
mestami a obcami
Málo medzinárodných projektov
s cieľom prenášania zručností,
sieťovanie
zastaralé verejné osvetlenie
nefunkčné miestne rozhlasy
neupravený vzhľad obcí zeleňou a
verejných priestranstiev
nedostatok ubytovacích kapacít
nedostatočná propagácia obce a jej
profilácia ako destinácie
cestovného ruchu

3

2

1,5

0

0

6,5

7

2

0

2,5

1,5

0

6

8

0

0

3

0,5

2

5,5

9

0

1

2

1

1,5

5,5

9

1

2

3

0

0

5

10

0

1

1,5

2

0,5

5

10

0

2

0

2

1

5

10

0

1

1

1

1,5

4,5

11

0

2

0

0

1

3

12

Zdroj: Agroprameň (MAS), vlastné spracovanie

Potreby pre rozvoj územia Agroprameň (MAS) sú uvedené v tabuľke č. 61.
Tabuľka č. 61: Strom problémov a potreby na ich riešenie
Potreba: Zabezpečiť ekonomický rozvoj podporou malého a stredného podnikania
Následok neriešenia
Problém
Návrh riešenia potreby
problému
ŠC 1.1
málo miestnych pracovných
Nedostatočná kvalita
Vytvoriť priaznivé
príležitostí v území
poľnohospodárskych
Nedostatočná podpora
a zlepšiť existujúce
produktov.
žiaden rozvoj a podpora
poľnohospodárstva
podmienky v rámci
Znižovanie ekonomickej
poľnohospodárov
poľnohospodárskeho
aktivity územia.
zatváranie existujúcich prevádzok
sektora
ŠC 1.2
chýbajúce služby v území
Genofond remesiel, ktorý nie
Vytvoriť vhodné
Nedostatočná podpora miestnych
je rozšírený.
podmienky pre malé
zánik a zatvorenie prevádzok
obchodov a služieb
Znižovanie ekonomickej
a stredné podnikanie,
malých obchodníkov
aktivity územia.
rozvoj služieb a
žiadna podpora remesiel
tradičných remesiel
ŠC 1.1
nízka diverzifikácia
Vytvoriť priaznivé
poľnohospodárstva
Nízka podpora nových
Odchádzanie za prácou
a zlepšiť existujúce
podnikateľských aktivít
mimo územia.
podmienky v rámci
chýbajúca motivácia pre vznik
poľnohospodárskeho
miestnej produkcie
sektora
Príčina

•
•
•
•
•
•
•
•

Potreba: Skvalitniť a dobudovať vybavenosť a vzhľad obcí
Príčina
•

zlý technický stav MŠ a ZŠ,
nedostatočná vybavenosť

Problém
Neatraktívne školské prostredie

• nedostatok voľnočasových centier a
aktivít pre mládež a dospelých
(ihriská, parky, a pod.).
• nepriaznivý technický a prevádzkový
stav niektorých kultúrnych inštitúcií
(kultúrne domy, obecné domy,
knižnice a pod.)
• nevhodné prostredie v niektorých
parkoch (nízka bezpečnosť,
neestetické prostredie...)

Zníženie športovej a kultúrnej
úrovne

• nevyhovujúci technický stav
niektorých objektov občianskej
vybavenosti
• nedostatočné osvetlenie niektorých
verejných plôch, detských ihrísk
• chýbajúce komerčné služby

Nespokojnosť obyvateľov
s poskytovanými službami
v rámci občianskej vybavenosti

Následok neriešenia problému
Zlý stav školských zariadení.
Zastaranosť didaktických
pomôcok.
Nárast negatívnych foriem
správania.
Nezáujem mladých ľudí o dianie
v území/obci. Nevyplnený voľný
čas detí i dospelých.
Nezachovanie tradícií pre budúce
generácie.
Zlý stav kultúrnych inštitúcii
(potreba rekonštrukcie,
modernizácie, zníženia energ.
náročnosti, apod.)

Návrh riešenia
potreby

ŠC 2.1
Zlepšiť základné
služby, občiansku
vybavenosť a
vzhľad obcí

Nedostatok služieb. Nutnosť
dochádzky za službami mimo
územia
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• nevyhovujúci technický stav
verejného osvetlenia a miestnych
rozhlasov
Potreba: Zlepšiť technickú a dopravnú infraštruktúru
Príčina
•
•
•
•
•

zlý stav miestnych komunikácií
nedostatočná bezpečnosť chodcov
chýbajúce chodníky
nevyužitý potenciál územia pre
„alternatívnu dopravu“ (pešiu a
cyklistickú)
potrebná rekonštrukcia, resp.
dobudovanie kanalizácie a ČOV

Problém

Následok neriešenia problému

Nedostatočná dopravná
infraštruktúra

Zhoršujúca sa dostupnosť. Nízka
bezpečnosť a efektivita dopravy

Nedostatočná technická
infraštruktúra

Znečisťovanie životného
prostredia

Návrh riešenia
potreby
ŠC 2.1
Zlepšiť základné
služby, občiansku
vybavenosť a
vzhľad obcí

Potreba: Vytvoriť lepšie podmienky na ochranu životného prostredia
Príčina
•

Problém

•

nedostatočne rozvinutý systém
odpadového hospodárstva
nízke ekologické povedomie

•
•

nedobudovaná kanalizačná sieť
zastaralé prípojky kanalizácie

Nevyhovujúci stav
environmentálnej
infraštruktúry
Znečisťovanie podzemných
vôd

Následok neriešenia problému
Znečistené životné prostredie.
Využívanie septikov.
Divoké skládky.
Zvyšovanie produkcie odpadov
Znečistené životné prostredie.
Znečisťovanie podzemných vôd

Návrh riešenia
potreby
ŠC 5.1
Znížiť znečistenie
životného prostredia
v území
ŠC 5.1
Znížiť znečistenie
životného prostredia
v území

Potreba: Zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky marginalizovaných skupín obyvateľstva

•
•
•

•
•
•

Príčina

Problém

Následok neriešenia problému

žiadna informovanosť o
možnostiach zamestnania
nevyužitie potenciálu zručností,
napríklad kováčstvo

Vysoký počet Rómskych
obyvateľov bez zamestnania

Nedostatok pracovných návykov,
pracovných skúseností a praxe u
obyvateľov rómskych osád.
Vysoká nezamestnanosť.

zvyšovanie počtu
novovybudovaných prístavieb,
ktoré nespĺňajú technické a
hygienické normy
zlý stav miestnych komunikácii
problémy nakladania s odpadmi
v rómskych osídleniach
nepripojenie na kanalizáciu
vodovod

Nevyhovujúce bývanie Rómov
vrátane technického a
hygienického zázemia

Nepripojenie na prívod vody
a kanalizáciu
Skládky domového odpadu
(odhodený domový odpad) okolo
domov, v okolí osád
Znečistenie životného prostredia.

Návrh riešenia
potreby
ŠC 3.1
Vytvárať
podmienky pre
zamestnanosť
rómskych
obyvateľov

ŠC 3.2
Zlepšiť technickú
vybavenosť obcí s
prítomnosťou MRK

a

Potreba: Vytvoriť podmienky pre podporu rozvoja cestovného ruchu
Príčina
• nedostatočná starostlivosť o kultúrne
dedičstvo - neukončená obnova
niektorých pamiatkových objektov,
nedostatočná údržba a rekonštrukcia
kultúrnych pamiatok
• žiadne služby pre cykloturistiku
• nedostatočné využitie existujúceho
potenciálu pre rozvoj turizmu a
agroturizmu
• chýbajúci marketing cestovného
ruchu a propagácia územia
• minimálne doplnkové služby (sauna,
solárium, požičovňa bicyklov a pod.)
• žiadna podpora tradícii, zvykov
a folklóru
• minimálne investície na obnovu
kultúrnych pamiatok

Problém

Nízka kvalita a nedostatočná
ponuka služieb CR

Nevyužitie prírodných a
kultúrnych pamiatok

Návrh riešenia
potreby

Následok neriešenia problému

Nízky záujem turistov.
Nedostatočné kapacity služieb pre
rozvoj cestovného ruchu.
Nízka kvalita ubytovacích služieb.
Žiadne miestne špeciality
a žiadna ponuka miestnych
kulinárskych služieb ( maďarská
kuchyňa a pod.)
poľnohospodárskych produktov.
Veľmi nízka návštevnosť územia.

ŠC 4.1
Vytvoriť priaznivé
podmienky pre
rozvoj cestovného
ruchu

Nespokojnosť turistov, nízka
návštevnosť.
Chátrajúce pamiatky.
Negatívny imidž územia.

Potreba: Rozvíjať spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane aktivizácie občanov
Príčina
•
•

žiadna
výmena
skúsenosti
s realizáciou projektov EÚ
nízky
prenos
poznatkov
podnikateľov

Problém

Následok neriešenia problému

Slabé rozvíjanie vzťahov na
národnej a medzinárodnej úrovni

Občania sa nezapájajú do
verejného diania.
Izolovanosť.
Žiadna výmena skúsenosti.
Nerozvinuté distribučné kanály.

Návrh riešenia
potreby
ŠC 6.1
Rozvíjať spoluprácu
na území
Agroprameň (MAS)
i mimo neho
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•
•

žiadne spoločné stretnutia
k riešeniu situácie na území
slabé presadzovanie spoločných
zámerov

Nedostatočná aktivizácia občanov
podieľať sa na veciach verejných

Nízka účasť obyvateľov na
rozhodovaní o veciach verejných
.

ŠC 6.2
Zabezpečiť
koordináciu medzi
subjektmi na území

Potreba: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov
Problém

Následok neriešenia problému

Návrh riešenia
potreby

Nedostatočné vzdelávacie aktivity
zamerané na rozvoj podnikov

Minimálna diverzifikácia
poľnohospodárov.
Nevyužitie miestnych zdrojov
v súvislosti s inováciami.
Zastavenie modernizácie výroby
poľnohospodárskych podnikov.
Nezamestnanosť.

ŠC 1.3
Zvýšiť vzdelanosť
a zručnosti
obyvateľov vo
vidieckych
oblastiach

Príčina
•
•
•
•

nedostatočná informácie ohľadom
podnikania v poľnohospodárstve
málo rozvojových projektov
v oblasti agrosektora
nízka diverzifikácia
poľnohospodárov
nedostatočná informovanosť
ohľadom zakladania si
podnikateľskej činnosti

Pre stratégiu CLLD Agroprameň (MAS) boli stanovené tieto rozvojové priority územia:
1. Podpora podnikania a vzdelávania v oblastiach hospodárskeho a spoločenského života
2. Obnova a rozvoj obcí
3. Zlepšenie socio – ekonomických podmienok Rómskej komunity
4. Podpora cestovného ruchu
5. Ochrana životného prostredia
6. Rozvoj spolupráce a partnerstva
4. Strategický rámec
4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa
Stratégia Agroprameň (MAS) za zameriava na zlepšenie podmienok každodenného života
obyvateľov a zvýšenie atraktivity obcí. V rámci rozvoja bolo jednomyseľné rozhodnutie
miestnych obyvateľov podporiť základné služby, vytvoriť pracovné príležitosti, rozvíjať
infraštruktúru obcí a zlepšiť vzhľad obcí. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú treba aj podľa
obyvateľov súbežne realizovať, je ochrana životného prostredia a vytvoriť také prostredie,
ktoré bude atraktívne nielen pre miestnych ľudí, ale aj pre návštevníkov územia. Na základe
stretnutí pri príprave stratégie CLLD, na ktorých boli prítomní zástupcovia všetkých sektorov
– verejného, súkromného a občianskeho, počas ktorých sa rozoberala kvalita života
a predstavy prítomných o jej situácii bola zostavená vízia v území do roku 2023.
Vízia:
Agroprameň (MAS) je územím, ktoré vytvára podmienky pre ekonomický rast s dostatkom
pracovných príležitostí v oblasti miestneho malého a stredného podnikania. Miestna
verejná infraštruktúra je vo veľkej časti dobudovaná a rekonštruovaná, a to vrátane
verejných

priestranstiev,

športovej,

rekreačnej,

kultúrnej,

školskej

a sociálnej

82

infraštruktúry. V záujme rozvoja miestnej ekonomiky sa rozvinul cestovný ruch využívajúci
históriu, pamiatky a tradície prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a miesta, kde
sa turisti radi vracajú. V rámci zvýšenia záujmu obyvateľstva o veci verejné bola venovaná
starostlivosť mládeži, dôchodcom a marginalizovaným skupinám obyvateľstva. Územie je
atraktívnym miestom na bývanie, ktoré poskytuje príležitostí pre vzdelávanie, voľný čas,
kultúru, šport a oddych. V ochrane životného prostredia sa spoločným postupom podarilo
vysadiť nové zelené plochy, znížiť tvorbu divokých skládok odpadov, rozšíriť separovaný
zber. Agroprameň (MAS) je partnerstvo, ktoré uplatňuje

princíp spolupráce občanov,

verejnej správy , podnikateľských subjektov a neziskovej sféry.
Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje v území, ak
sa zrealizuje plánovaná intervencia v rozvojových prioritách.
Strategický cieľ:
„Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť
trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“.

4.2.

Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení

PRIORITA 1:

VYTVORENIE LEPŠÍCH PODMIENOK PRE PODNIKANIE

A ZVÝŠENIE

VZDELANOSTI V OBLASTIACH HOSPODÁRSKEHO A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA

Odôvodnenie výberu: Na základe analytickej časti a vyššie uvedených analýz v území
Agroprameň (MAS) je nedostatok pracovných príležitostí, čo indikuje, že obyvateľstvo je
v značnej miere odkázané na vyhľadávanie pracovných príležitostí v okolí ťažiskových miest
Dunajská Streda či v Bratislave. Územie má dobré predpoklady pre rozvoj malého a
stredného podnikania v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu a remesiel.
Nevyužité rezervy sú v oblasti poskytovania komerčných i nekomerčných služieb. Adekvátny
ekonomický rozvoj v daných oblastiach môže byť dobrým finančným zdrojom pre územie,
pre jeho ekonomickú stabilitu, ale aj generátorom nových pracovných miest a nástrojom na
zabránenie migrácie mladých a vzdelaných ľudí z územia do iných lokalít. Priorita bola
vybraná z dôvodu odstránenia prekážok v rozvoji podnikania - nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily, zastarané technologické a technické vybavenie, nevyhovujúce a nedostatočné
priestory

pre

podnikanie.

Nakoľko

je

územie

Agroprameň

(MAS)

územím

poľnohospodárskeho charakteru, poľnohospodárstvo predstavuje kľúčový aspekt pre
hospodársky rozvoj územia.
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Špecifický cieľ 1.1 Vytvoriť priaznivé a zlepšiť existujúce podmienky v rámci
poľnohospodárskeho sektora
Riešenie potrieb: Zabezpečiť ekonomický rozvoj podporou malého a stredného podnikania
v zmysle tabuľky č.61. Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV: vytváranie nových
pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na
vidieku, zvýšenie efektivity všetkých výrobných faktorov vrátane pôdy a dosiahnutie nárastu
pridanej hodnoty poľnohospodárskych podnikov vrátane diverzifikácie činnosti.
Odôvodnenie výberu: Nakoľko poľnohospodárske subjekty v území doposiaľ nevytvárali
dostatočné investičné aktivity prejavilo sa to hlavne v ich konkurenčnej nevýhode v podobe
nízkej tvorby pridanej hodnoty. Podporou investičných aktivít malých a stredných podnikov s
obmedzeným prístupom k zdrojom financovania dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti
existujúcich poľnohospodárskych podnikov.
Programová príslušnosť: PRV SR, fokusová oblasť: (1.1.1, primárna - 2A, sekundárna - 3A)
(1.1.2, primárna - 6A, sekundárna - 2A)
Opatrenie stratégie
1.1.1
Podpora investícií poľnohospodárskych
podnikov
1.1.2
Podpora diverzifikácie smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam
okrem CR

Opatrenie programu
M04 - Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4.Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Špecifický cieľ 1.2 Vytvoriť vhodné podmienky pre malé a stredné podnikanie, rozvoj
služieb a tradičných remesiel
Riešenie potrieb: Zabezpečiť ekonomický rozvoj podporou malého a stredného podnikania
v zmysle tabuľky č.61. Špecifický cieľ je v súlade so ŠC IROP: zvýšenie zamestnanosti na
miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
Odôvodnenie výberu: Podporou mikro a malých podnikov dôjde k zamedzeniu odchodu za
prácou mimo územia Agroprameň (MAS). Lepšie výrobné podmienky a priestory budú viesť
podnikateľov k rozširovaniu ich výroby s čím súvisí aj udržanie a vytvorenie nových
pracovných miest v území. Realizácia aktivít bude mať vplyv na zvýšenie zamestnanosti,
nakoľko malí a strední podnikatelia na vidieku vytvárajú podmienky pre rodinné
zamestnávanie a samozamestnávanie.
Programová príslušnosť: IROP, ŠC 5.1.1
Opatrenie stratégie
1.2.1
Podpora podnikania a inovácií

Opatrenie programu
IP č. 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácií

Špecifický cieľ 1.3 Zvýšiť vzdelanosť a zručnosti obyvateľov vo vidieckych sídlach

84

Riešenie potrieb: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov a ich aktivizácia. Špecifický
cieľ je v súlade s potrebami PRV: podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve,
lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, zvýšiť efektivitu všetkých výrobných
faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve
a lesníctve.
Odôvodnenie výberu: Konkrétne aktivity v rámci špecifického cieľa majú za cieľ priblížiť
vzdelávacie možnosti obyvateľom na území a to čo najbližšie k nim. Vzdelávanie prispeje k
zvyšovaniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov na území Agroprameň
(MAS), k podpore zavádzania inovácií, k lepšiemu využitiu prírodných zdrojov, ochrane
životného prostredia, životných podmienok zvierat a zlepšeniu kvality života.
Programová príslušnosť: PRV SR, fokusová oblasť: (1.1.3, primárna - 1A, sekundárna - 2B)
Opatrenie stratégie
1.3.1
Podpora vzdelávania reagujúce na
aktuálne trendy v oblasti
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Opatrenie programu
M01 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

PRIORITA 2: ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY, SLUŽIEB

A OBČIANSKEJ

VYBAVENOSTI
Odôvodnenie výberu: Priorita je zameraná na rozvoj a obnovu technickej, dopravnej
a sociálnej infraštruktúry v území Agroprameň (MAS). Rozvinutá infraštruktúra predstavuje
dôležitú oblasť pre rozvoj ekonomických a hospodárskych aktivít v území. Niektoré
jestvujúce obecné stavby nezodpovedajú kvalitnej úrovni miestnych podujatí, resp.
poskytovaniu služieb miestnemu obyvateľstvu. Rekonštrukciou a modernizáciou obecných
stavieb sa zvýši životný štandard miestneho obyvateľstva, čo bude mať aj vplyv na vyššiu
kvalitu realizovaných kultúrno-spoločenských podujatí a zvýšený záujem obyvateľstva
o dianie v obciach. Na území sa nachádza dobre vybudovaná sieť základných a materských
škôl, ale mnohé z nich vykazujú zlý technický stav. S cieľom zabezpečiť kvalitnejšie
vzdelávanie je potrebné rekonštruovať, resp. modernizovať tieto objekty a zároveň aj
zabezpečiť moderné, inovatívne didaktické pomôcky. Verejné priestranstvá a ich vzhľad sú
obrazom obce a preto je v záujme vytvoriť také verejné priestranstvá, ktoré by poskytovali
miesto pre stretávanie, oddych a športové aktivity – teda mali aj isté úžitkové hodnoty.
V území sa vyskytujú plochy a areály, ktoré v súčasnej podobe nie sú atraktívne a preto je
žiaduca ich revitalizácia (parky, osadenie lavičiek, a pod.). Podporou investičných aktivít so
zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií sa zabezpečí prepojenie
osídlenia so strediskovými centrami, čo umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu
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dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a vyhovujúce dopravné trasy. Územie
zároveň nemá dostatočný počet zariadení pre realizáciu aktivít voľného času.
Špecifický cieľ 2.1 Zlepšiť základné služby, občiansku vybavenosť a vzhľad obcí
Riešenie potrieb: Skvalitniť a dobudovať vybavenosť a vzhľad obcí v zmysle tabuľky č.65.
Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV: zlepšenie kvality života na vidieku a podpora
rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického
rázu územia. Špecifický cieľ je v súlade so ŠC IROP: zlepšenie udržateľných vzťahov medzi
vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach.
Odôvodnenie výberu: Prostredníctvom tohto cieľa sa prispeje k skvalitneniu a dobudovaniu
technickej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry. Zároveň sa podporí rozvoj sociálnych služieb.
Investície zlepšia prepojenie medzi vidieckou oblasťou a širšou dopravnou sieťou
(suburbanizácia územia) a tým sa prispeje k jeho miestnemu ekonomickému rozvoju.
Programová príslušnosť: PRV SR, fokusová oblasť: (2.1.1, primárna – 6B), (2.1.2, primárna
– 6B, sekundárna – 5C), (2.1.3, IROP, ŠC 5.1.2)
Opatrenie stratégie
2.1.1.
Podpora dopravnej, technickej a ostatnej
infraštruktúry
2.1.2
Zlepšenie občianskej vybavenosti obcí
2.1.3
Zlepšenie verejnej infraštruktúry v rámci
mestsko – vidieckych sídiel

Opatrenie programu
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry
IP č. 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

PRIORITA 3: ZLEPŠENIE SOCIO – EKONOMICKÝCH PODMIENOK RÓMSKEJ
KOMUNITY
Odôvodnenie výberu: V rámci vytvárania podmienok začleňovania Rómov do bežného života
je potrebné sa zamerať na aktivity, ktoré sú zamerané na zabezpečovanie priamej pomoci
rómskym komunitám. Vzhľadom na narastajúce množstvo obyvateľov rómskej menšiny,
nepriaznivé podmienky, v ktorých títo občania žijú a ich zlú sociálnu situáciu je potrebné
v území riešiť a to najmä prostredníctvom zlepšenie, resp. vybudovania štandardnej
technickej infraštruktúry vrátane ciest a chodníkov a vytváraním podporných programov na
ich začleňovania do sociálneho života. Vytvorením podmienok pre nadobudnutie pracovných
zručnosti sa prispeje k vytváraniu pracovných návykov a skúsenosti.
Špecifický cieľ 3.1 Vytvárať podmienky pre zamestnanosť rómskych obyvateľov
Riešenie potrieb: Zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky marginalizovaných skupín
obyvateľstva v zmysle tabuľky č.61. Špecifický cieľ je v súlade so špecifickým cieľom OP
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ĽZ: zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných
komunít, predovšetkým Rómov.
Odôvodnenie výberu: Cieľom špecifického cieľa je vytvoriť pre miestne subjekty také
podmienky, ktoré budú viesť k vytvoreniu pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny
nezamestnaných. Prostredníctvom týchto podmienok sa zlepšia aj ich sociálne a ekonomické
podmienky.
Programová príslušnosť: (3.1.1, OP ĽZ, ŠC 5.1.2)
Opatrenie stratégie
3.1.1
Zvýšiť zamestnanosť a sociálne začlenenie

Opatrenie programu
IP 5.1 - Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Špecifický cieľ 3.2 Zlepšiť technickú vybavenosť obcí s prítomnosťou MRK
Riešenie potrieb: Zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky marginalizovaných skupín
obyvateľstva v zmysle tabuľky č.61. Špecifický cieľ je v súlade so špecifickým cieľom OP
ĽZ: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Odôvodnenie výberu: Oblasť bývania je jednou z oblastí, kde sa najviac prehlbujú rozdiely
medzi rómskou a väčšinovou populáciou. V rámci väčšinovej populácie sú skupiny
znevýhodnené a označované ako zraniteľné v rôznych oblastiach, len rómske komunity v SR
vytvárajú osady a v nich rôzne typy neštandardných obydlí, ktoré nespĺňajú technické a
hygienické normy, čo má negatívny vplyv na celkový vzhľad obcí. Prostredníctvom realizácie
aktivít nepriamo dôjde aj k podpore sociálneho rastu a začleňovania MRK do spoločnosti.
Programová príslušnosť: (3.2.1,OP ĽZ, ŠC 6.1.1 )
Opatrenie stratégie
3.2.1.
Budovanie a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry marginalizovaných komunít

Opatrenie programu
IP č. - 6.1: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania

PRIORITA 4: ROZVINÚŤ A SKVALITNIŤ PONUKU CESTOVNÉHO RUCHU AKO
PROSTRIEDOK EKONOMICKÉHO ROZVOJA
Odôvodnenie výberu: V poslednom období sa stáva vidiecky cestovný ruch, agroturistika,
ekoturistika dôležitým nástrojom rozvoja ekonomiky na vidieku, nakoľko sa vytvárajú
pracovné miesta a zároveň sa ponúkajú zážitky spojené s danosťami územia. Pre zvýšenie
atraktivity územia z pohľadu cestovného ruchu je dôležité, aby sa neustále nielen zlepšovala
ponuka služieb, ale aj ponuka aktivít, ktoré pritiahnu návštevníka. Územie nedisponuje
významnou atrakciou pre turistov a preto je dôležité klásť dôraz na využívanie prírodného
bohatstva a množstvo drobných historických pamiatok. Územie ponúka široké možnosti k
ďalšiemu rozvoju cykloturistiky, ale aj napr. vodnej turistiky, poľovníctva a agroturistiky.
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Nakoľko v území nie je definovaný a ani rozvinutý špecifický produkt vidieckeho cestovného
ruchu (ubytovacie a stravovacie služby, doplnkové služby), ktorý umožňujú návštevníkom
aktívne využitie ich voľného času je dôležité podporu sústreďovať na rozvoj rekreačných
zariadení a zvyšovanie ubytovacích kapacít. Pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v území je
potrebné vytvoriť podmienky v podobe infraštruktúry, ktorá zahŕňa škálu ubytovacích a
stravovacích zariadení, zabezpečiť podmienky pre informovanosť o atraktivitách a
ponúkaných službách. V rámci územia dochádza k nedostatočnému využívaniu prírodného a
kultúrneho dedičstva v prospech miestneho rozvoja a to v dôsledku zníženej dostupnosti a
nevyhovujúceho stavu objektov.
Špecifický cieľ 4.1 Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
Riešenie potrieb: Vytvoriť podmienky pre podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle
tabuľky č.61. Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV: zvýšenie pridanej efektivity
všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast hodnoty podnikov v poľnohospodárstve,
potravinárstve a lesníctve, zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo
vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu
územia. Špecifický cieľ je v súlade s cieľom Interreg V-A SK – CZ: zvýšenie atraktívnosti
kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.
Odôvodnenie výberu: V rámci analýzy územia môžeme konštatovať, že primárna ponuka
vytvára dobré podmienky na rozvoj foriem cestovného ruchu, ako napr.: pešia turistika,
cykloturistika, jazdectvo, poľovníctvo a rybárstvo. Poľnohospodárstvo a s ním súvisiace
činnosti ponúkajú priestor pre rozvoj agroturistiky. K zvýšeniu atraktívnosti ponuky pre
obyvateľov a návštevníkov dôjde prostredníctvom vytvárania komplexných produktov
spájajúcich významné prírodné a kultúrne pamiatky. Uskutočnené aktivity budú zamerané na
ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva.
Programová príslušnosť: PRV SR, fokusová oblasť: (4.1.1, primárna - 6A, sekundárna - 2A),
(4.1.2, Interreg V-A SK- ČR, IP 3)
Opatrenie stratégie
4.1.1
Podpora podnikateľských činností
v oblasti cestovného ruchu
4.1.2
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a
prírodného dedičstva

Opatrenie programu
M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností
IP 3 - Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

PRIORITA 5: ZLEPŠIŤ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odôvodnenie výberu: Priorita č. 5 sa zameriava na zlepšenie starostlivosti o životné
prostredie, znižovanie zaťaženosti životného prostredia, dobudovanie environmentálnej
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infraštruktúry na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva a minimalizáciu množstva
produkovaného odpadu s orientáciou na maximálne využitie separácie.
Špecifický cieľ 5.1: Znížiť znečistenie životného prostredia v území
Riešenie potrieb: Vytvoriť lepšie podmienky na ochranu životného prostredia v zmysle
tabuľky č.61. Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV: zlepšenie kvality života na vidieku
a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho
a historického rázu územia, zlepšovanie alebo rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr
malých.
Odôvodnenie výberu: Z pohľadu ochrany životného prostredia je potrebné vytvoriť
podmienky na efektívne a spoľahlivé systémy odvádzania a zneškodňovania odpadov
produkovaných subjektmi a vyriešiť problematiku separovaného zberu čím sa prospeje
k zvyšovaniu úrovne zdravého životného prostredia a zdravého životného spôsobu. S cieľom
zachovania kvalitných prírodných zdrojov je potrebné riešiť zlý technický stav kanalizácií, a
poddimenzovanosť niektorých úsekov kanalizácií, resp. chýbajúcu kanalizáciu a ČOV čím sa
bude predchádzať riziku znečisťovania životného prostredia.
Programová príslušnosť: PRV SR, fokusová oblasť: (5.1.1, primárna – 6B, sekundárna –
5C), (5.1.2, primárna – 6B)
Opatrenie stratégie
5.1.1
Riešenie problémov odpadového
hospodárstva
5.1.2
Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie

Opatrenie programu
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (článok 20)
Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry
M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (článok 20)
Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

PRIORITA 6: ROZVOJ SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVA
Odôvodnenie výberu: Cieľom Agroprameň (MAS) je naďalej rozvíjať spoluprácu na
národnej i nadnárodnej úrovni. Výsledkom spolupráce je najmä výmena skúsenosti, spoločná
organizácia kultúrnych a športových aktivít a zabezpečenie podnikateľských stretnutí, ktorých
výsledkom by mala byť obchodná spolupráca medzi podnikateľskými subjektmi. Podpora
bude poskytovaná na prevádzku

MAS, na administratívu a poradenstvo vo vzťahu

k realizácii stratégie a rozvíjanie zručností v oblasti lokálneho manažmentu.
Špecifický cieľ 6.1 Rozvíjať spoluprácu na území Agroprameň (MAS) i mimo neho
Riešenie potrieb: Rozvíjať spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane
aktivizácie občanov v zmysle tabuľky č.61. Špecifický cieľ je v súlade s potrebami PRV:
zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na
zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia
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Odôvodnenie výberu: V rámci implementácie stratégie rozvoja je nevyhnutná spolupráca
s podobnými združeniami, ktoré už majú v implementácii prístupu LEADER skúsenosti, ale
aj so začínajúcimi združeniami. Hlavným cieľom je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné
zručnosti, výmenu a prenos skúsenosti s implementáciou prístupu Leader.
Programová príslušnosť: PRV SR, fokusová oblasť: (6.1.1, primárna – 6B)
Opatrenie stratégie
6.1.1
Rozvíjať národnú a nadnárodnú
spoluprácu

Opatrenie programu
M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Podopatrenie 19.3.
Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny

Špecifický cieľ 6.2 Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území Agroprameň
Riešenie potrieb: Zabezpečenie manažmentu medzi subjektmi v rámci Agroprameň (MAS)
a to na všetkých úrovniach rozhodovania a manažovania v zmysle tabuľky č.61. Špecifický
cieľ je v súlade s potrebami PRV: zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo
vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu
územia. Špecifický cieľ je v súlade so ŠC IROP: zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni
podporou podnikania a inovácií
Odôvodnenie výberu: Cieľom opatrenia je zabezpečenie manažmentu medzi subjektmi
v rámci Agroprameň (MAS) a to na všetkých úrovniach rozhodovania a manažovania. Na
vykonávanie činnosti v rámci MAS by zamestnanci a členovia MAS mali mať dostatočné
finančné na riadenie rozvojových procesov v rámci územia. Podpora bude poskytovaná na
prevádzku MAS, na administratívu a poradenstvo vo vzťahu k realizácii stratégie a rozvíjanie
zručností v oblasti lokálneho manažmentu.
Programová príslušnosť: PRV SR, fokusová oblasť: (6.2.1, primárna – 6B, IROP, ŠC 5.1.1)
Opatrenie stratégie

Opatrenie programu

6.2.1
Zabezpečiť činnosť partnerstva
Agroprameň (MAS)

M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Podopatrenie
19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou
Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií

4.3.

Súhrn strategického rámca

Tabuľka č. 62: Súhrnný prehľad strategického rámca
Vízia
Agroprameň (MAS) je územím, ktoré vytvára podmienky pre ekonomický rast s dostatkom pracovných príležitostí
v oblasti miestneho malého a stredného podnikania. Miestna verejná infraštruktúra je vo veľkej časti dobudovaná
a rekonštruovaná, a to vrátane verejných priestranstiev, športovej, rekreačnej, kultúrnej, školskej a sociálnej
infraštruktúry. V záujme rozvoja miestnej ekonomiky sa rozvinul cestovný ruch využívajúci históriu, pamiatky
a tradície prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a miesta, kde sa turisti radi vracajú. V rámci zvýšenia
záujmu obyvateľstva o veci verejné bola venovaná starostlivosť mládeži, dôchodcom a marginalizovaným skupinám
obyvateľstva. Územie je atraktívnym miestom na bývanie, ktoré poskytuje príležitostí pre vzdelávanie, voľný čas,
kultúru, šport a oddych. V ochrane životného prostredia sa spoločným postupom podarilo vysadiť nové zelené plochy,
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znížiť tvorbu divokých skládok odpadov, rozšíriť separovaný zber. Agroprameň (MAS) je partnerstvo, ktoré uplatňuje
princíp spolupráce občanov, verejnej správy , podnikateľských subjektov a neziskovej sféry.
Strategický cieľ
Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky
rozvoj založený na miestnych zdrojoch
Priorita 1
VYTVORENIE LEPŠÍCH PODMIENOK PRE PODNIKANIE A ZVÝŠENIE VZDELANOSŤI V OBLASTIACH
HOSPODÁRSKEHO A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA
Vytvoriť priaznivé a zlepšiť existujúce podmienky v rámci poľnohospodárskeho
Špecifický cieľ 1.1
sektora
M04 Investície do hmotného majetku
Opatrenie stratégie
1.1.1
Podpora investícií poľnohospodárskych podnikov
Opatrenia PRV
M 06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Opatrenie stratégie
1.1.2 Podpora diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam okrem CR
Vytvoriť vhodné podmienky pre malé a stredné podnikanie, rozvoj služieb a
Špecifický cieľ 1.2
tradičných remesiel
ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
IROP
Opatrenie stratégie
1.2.1 Podpora podnikania a inovácií
Špecifický cieľ 1.3

Zvýšiť vzdelanosť a zručnosti obyvateľov vo vidieckych sídlach

M 01 Prenos znalostí a informačné akcie
Opatrenie stratégie
Opatrenia PRV
1.3.1 Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva
a rozvoja
vidieka
Priorita 2
ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY, SLUŽIEB A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Špecifický cieľ 2.1

Zlepšiť základné služby, občiansku vybavenosť a vzhľad obcí

M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie stratégie
Opatrenia PRV
2.1.1
Podpora dopravnej, technickej a ostatnej infraštruktúry
2.1.2
Zlepšenie občianskej vybavenosti obcí
ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a
ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
IROP
Opatrenie stratégie
2.1.3 Zlepšenie verejnej infraštruktúry v rámci mestsko – vidieckych sídiel
Priorita 3
ZLEPŠENIE SOCIO – EKONOMICKÝCH PODMIENOK RÓMSKEJ KOMUNITY
Špecifický cieľ 3.1
OP ĽZ
Špecifický cieľ 3.2

Vytvárať podmienky pre zamestnanosť rómskych obyvateľov
ŠC 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Opatrenie stratégie
3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť a sociálne začlenenie

a

zamestnanosť

Zlepšiť technickú vybavenosť obcí s prítomnosťou MRK

ŠC 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania
OP ĽZ
Opatrenie stratégie
3.2.1. Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry marginalizovaných komunít
Priorita 4
ROZVINÚŤ A SKVALITNIŤ PONUKU CESTOVNÉHO RUCHU AKO PROSTRIEDOK EKONOMICKÉHO
ROZVOJA PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU
Špecifický cieľ 4.1
Opatrenia PRV

Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
M06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
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Interreg SR-ČR

Opatrenie stratégie
4.1.1 Podpora podnikateľských činností v oblasti cestovného ruchu
IP 3 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Opatrenie stratégie
4.1.2 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva
Priorita 5:
ZLEPŠIŤ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Špecifický cieľ 5.1

Opatrenia PRV

Špecifický cieľ 6.1
Opatrenia PRV
Špecifický cieľ 6.2
Opatrenia PRV

IROP

4.4.

Znížiť znečistenie životného prostredia v území
M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie stratégie
5.1.1 Riešenie problémov odpadového hospodárstva
M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie stratégie
5.1.2 Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie
Priorita 6:
ROZVOJ SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVA
Rozvíjať spoluprácu na území Agroprameň (MAS) i mimo neho
M19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Opatrenie stratégie
6.1.1 Rozvíjať národnú a nadnárodnú spoluprácu
Zabezpečiť koordináciu medzi subjektmi na území Agroprameň
M19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Opatrenie stratégie
6.2.1 Zabezpečiť činnosť partnerstva Agroprameň (MAS)
ŠC. 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Opatrenie stratégie
6.2.1 Upevnenie partnerstva Agroprameň (MAS)

Integrované znaky stratégie CLLD

Integráciu v stratégií Agroprameň (MAS) môžeme brať z viacerých hľadísk kde sa
integrované znaky prejavujú vo vzájomne previazaných obsahových aj časových aktivitách,
ktoré sú realizované na vymedzenom území a smerujú k dosiahnutiu spoločného cieľa.
Dôležitá je integrácia pri spracovaní stratégie CLLD, či už zo strany personálnej alebo
organizačnej, ale aj z pohľadu spolupráce súkromného, verejného a občianskeho sektora. S
tým súvisí aj dôraz, ktorý sa kládol na komunikáciu a intenzívnu spoluprácu medzi
obyvateľmi územia pri uplatnení princípu partnerstva. Jedným z integračných prvkov je aj
poľnohospodársky charakter územia. Táto skutočnosť poukazuje na integráciu územia v tom,
že jednotliví členovia územia riešia

podobné problémy týkajúce sa poľnohospodárstva.

Integračné znaky sa prejavujú vo vytváraní cyklotrás, nakoľko dôjde k prepojeniu niekoľkých
obcí, miestnych obyvateľov aj návštevníkov územia. Integrované projekty vychádzajú aj
z podpory cestovného ruchu v území, kde dochádza k vytváraniu spoločnej propagácie,
spoločných balíčkov produktov v prepojenosti súkromný sektor – verejný sektor . Integráciu
predstavujú aj remeselné trhy, kde dochádza k spojeniu viacerých remeselníkov s cieľom
spoločnej propagácie a predaja. V súvislosti s inklúziou marginalizovaných rómskych
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komunít

sa integrovaný prístup uplatňuje v podpore zvyšovania ich zamestnanosti

a sociálneho začlenenia. Zároveň dochádza k integrovaným znakom pri podpore zvýšenia
finančnej

gramotnosti

ako

nástroja

vstupu

na

trh

práce

a vytvorením

opatrení

u zamestnávateľov na miestnej úrovni s cieľom zamestnať obyvateľov MRK. Uvedené
podpory sú synergicky doplnené riešením problematiky bývania %rómskych komunít s tým,
že dôraz sa kladie na zlepšenie kvality ich bývania.
Z pohľadu inovácií aj suburbanizáciu územia Agroprameň (MAS) môžeme charakterizovať
ako „inovačný prvok“, nakoľko dochádza k presunu niektorých funkcii okolitých miest do
suburbanizovaného územia. Riešenie spoločných záujmov prímestskej oblasti a mestom si
vyžaduje úzku spoluprácu. Z tohto pohľadu dochádza k posilňovaniu väzieb medzi mestom
a vidiekom najmä v oblasti dopravy, technickej a občianskej infraštruktúry, cestovného
ruchu apod. Možnosti spolupráce by mohli byť v oblasti verejnej dopravy t.j. zabezpečenie
dopravnej obslužnosti územia, kde Agroprameň (MAS) bude prostredníctvom opatrení
podporovať zlepšenie stavu miestnych komunikácií, ktoré sa následne napoja na integrované
dopravné systémy čo umožní prepojiť mesto a vidiek. Zároveň spolupráca môže prebiehať aj
v oblasti cestovného ruchu kde prostredníctvom informačných kancelárii, cestovných agentúr
v mestách dôjde k propagácií územia a jeho ponuky cestovného ruchu.
Tabuľka č.63: Integrácia opatrení stratégie CLLD s programami na národnej a nadnárodnej
úrovni
Program nadnárodná
úroveň

Program
národná úroveň

Partnerská dohoda SR na
roky 2014 - 2020
TC 9. Podpora sociálneho
začlenenia, boj proti
chudobe a akejkoľvek
diskriminácii

Integrovaný regionálny
operačný program

Partnerská dohoda SR na
roky
2014 - 2020
TC 3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti MSP,
sektora poľnohospodárstva
a sektora rybárstva a
akvakultúry
TC 10. Investovanie do
vzdelania, školení a odbornej
prípravy, ako aj zručností
a celoživotného vzdelávania
Partnerská dohoda SR na
roky
2014 - 2020
TC 9.Podpora sociálneho
začlenenia, boj proti
chudobe a akejkoľvek
diskriminácii

Opatrenie/špecifický cieľ
programu národná úroveň
ŠC 5.1.1
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej
úrovni podporou podnikania a
inovácií
ŠC 5.1.2
Zlepšenie udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo
verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
M04
Investície do hmotného majetku

Program rozvoja vidieka
SR
2014 - 2020

M06
Rozvoj poľnohospodárskych
podnikov a podnikateľskej činnosti

M01
Prenos znalostí a informačné akcie

OP Ľudské zdroje na
roky 2014 - 2020

Opatrenie stratégie CLLD

1.2.1
Podpora podnikania a inovácii

1.1.1
Podpora investícii do
poľnohospodárskych podnikov
1.1.1
Podpora investícii do
poľnohospodárskych podnikov
4.1.1
Podpora podnikateľských činnosti
v oblasti cestovného ruchu
1.3.1
Podpora vzdelávania reagujúce na
aktuálne trendy v oblasti
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

ŠC 5.1.2
Zvýšiť finančnú gramotnosť,
zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít,
predovšetkým Rómov

3.1.1
Zvýšiť zamestnanosť a sociálne
začlenenie

ŠC 6.1.1
Rast počtu rómskych domácností s

3.2.1.
Budovanie a rekonštrukcia technickej
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Partnerská dohoda SR na
roky
2014 - 2020
TC 6. Zachovanie a ochrana
životného prostredia a
podpora efektívneho
využívania zdrojov

Interreg V-A Slovenská
republika – Česká
republika

prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania

infraštruktúry marginalizovaných
komunít

Prioritná os 2
Kvalitné životné prostredie

4.1.2
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a
prírodného dedičstva

4.5. Inovatívne znaky stratégie CLLD
Inovácie v oblasti manažmentu územia
Cieľová skupina: členovia Agroprameň (MAS), obyvatelia územia Agroprameň (MAS)
- na úrovni rozhodovania o smerovaní územia sa podieľajú zástupcovia rôznych sektorov
(súkromný, verejný a neziskový), čím na území vznikajú rôzne formy spolupráce, ktoré
vedú k spoločnému rozvoju,
- zapojenie verejnosti do rozvoja územia, čo má vplyv na realizáciu aktivít na základe
názorov a potrieb obyvateľov územia,
- spájanie aktivít, ktoré riešia určitý problém, ako napr.: spolupráca viacerých subjektov v
rámci jedného projektu (modernizácia občianskej vybavenosti viacerými obcami
a nadväzne organizácia spoločenských akcií neziskovými subjektmi).
Inovácie v oblasti hospodárskeho a ekonomického rozvoja
Cieľová skupina: malé a stredné podniky, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľník,
remeselníci
- miestna podpora zamestnanosti vo vidieckom území,
- nové modely vzdelávania pre podnikateľskú sféru,
- vytvorenie nových služieb cestovného ruchu, ktoré v súčasnosti nie sú v území,
- diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov a rozšírenie ich podnikateľskej činnosti,
- technické a technologické inovácie prostredníctvom modernizácie poľnohospodárskych
podnikov,
- využitie vnútorného i vonkajšieho potenciálu existujúcich historických pamiatok
a prírodných daností prostredníctvom spájania ľudských zdrojov.
Inovácie v oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia
Cieľová skupina: obyvatelia územia Agroprameň (MAS), neziskové organizácie, deti, mládež
- zvýšenie atraktivity kultúrneho dedičstva prostredníctvom rekonštrukcie pamiatok a ich
následnej propagácii s cieľom zvýšiť návštevnosť,
- rozvoj aktuálnych kultúrnych služieb s využitím potenciálu umenia a umeleckých remesiel
v území podporou rozvoja remeselných činnosti.
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Inovácie v oblasti integrácie Rómskych komunít
Cieľová skupina: obce s prítomnosťou MRK, Rómske komunity
- riešenie problematiky sociálnej integrácie marginalizovaných skupín vo viacerých obciach
prostredníctvom ich začlenenia,
- účinné nástroje na podporu zamestnanosti pre prístup na trh práce,
- poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb Rómom,
- vytvorenie nástrojov na mikropôžičky, prostredníctvom, ktorých si Rómov svojpomocne
zlepšia svoje bývanie.
Inovácie v oblasti životného prostredia
Cieľová skupina: obyvatelia územia Agroprameň (MAS), obce, Rómske komunity
- zavádzanie opatrení na ochranu životného prostredia a nakladania s odpadmi,
- zavádzanie nových environmentálnych technológii a postupov v rámci rekonštrukcie
a modernizácie,
- zavádzanie prvkov zelenej infraštruktúry,
- zavádzanie riešení na efektívne a ekologicky prijateľné čistenie odpadových vôd,
- zlepšenie stavu kanalizácie a ich modernizácie,
- zavádzanie a rozvoj ekologicky prijateľnej dopravy – cykloturistika.
Inovácie v sociálnej oblasti
Cieľová skupina: obyvatelia územia Agroprameň (MAS), obce, Rómske komunity
- sociálna inovácia sa uplatní v obciach presadzovaním sociálneho aspektu vo verejnom
obstarávaní,
- vytváranie podmienok na prepájanie podnikateľského a neziskového sektora,
- poskytovanie pôžičiek na podporu svojpomocného bývania a podporu sociálneho
podnikania u Rómskych občanov.
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5. Implementačný rámec
5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu
5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS
Stratégiu CLLD bude implementovať Občianske združenie Agroprameň, ktoré plní funkciu
miestnej akčnej skupiny. Občianske združenie Agroprameň je občianskym združením
založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 27. marca 1990 o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov a na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované dňa 15.12.2009.
Členmi združenia môžu byť plnoleté fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi
združenia a jeho stanovami. Podmienkou členstva je, že fyzická alebo právnická osoba musia
pôsobiť (mať trvalé prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) na území členských
obcí. Organizačná štruktúra Agroprameň (MAS) je uvedená v Prílohe č. 11.
Základným dokumentom fungovania MAS sú Stanovy OZ Agroprameň, ktoré tvoria Prílohu
č.13 a interné vykonávacie predpisy - štatúty nižšie uvedených orgánov a Organizačný
poriadok, ktoré sú v Prílohách č. 14 – 19.
Orgánmi združenia sú:
a) Najvyšší orgán
b) Výkonný orgán
c) Kontrolný orgán
d) Štatutárny orgán
e) Monitorovací orgán
f) Výberová komisia
Najvyšší orgán
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi združenia.
Je zložené z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych
záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej správy, ako sú
vymedzené v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 %
hlasovacích práv.
Valné zhromaždenie vykonáva úlohy a činnosti:
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením;
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
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d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
e) volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu združenia združenia (pokiaľ si ho
spomedzi seba nevoli výkonný orgán)
f) schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia
g) MAS vykonáva aj ďalšie úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom
znení.
Valné zhromaždenie zvolá predseda združenia prostredníctvom kancelárie Agroprameň
najmenej 1x ročne alebo najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti o jeho zvolanie,
ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia. Predseda združenia môže zvolať
v naliehavých prípadoch aj mimoriadne Valné zhromaždenie.
Termín a program Valného zhromaždenia budú oznámené všetkým členom najmenej 5
pracovných dní pred dňom jeho konania (s výnimkou mimoriadneho Valného zhromaždenia),
a to písomnou pozvánkou zaslanou klasickou resp. e-mailovou poštou.
Fyzická osoba, ktorá je členom Valného zhromaždenia, sa zúčastňuje na rokovaní a hlasovaní
Valného zhromaždenia osobne. Právnická osoba, ktorá je členom Valného zhromaždenia,
zastupuje ju jej štatutárny orgán. Pokiaľ sa rokovania Valného

zhromaždenia nemôže

zúčastniť právnická osoba písomne určí svojho zástupcu inú fyzickú osobu.
Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov.
Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, bez
ohľadu na ich príslušnosť k záujmovým skupinám, pričom každý z členov má jeden hlas.
Valné zhromaždenie môže rozhodovať i mimo zasadnutia a to: v písomnej podobe – per
rollam, t.j. mimo zasadnutia v písomnej forme (obežníkom, ku ktorému bude pripojený
zoznam skupiny a poznámka „per rollam“,), s využitím technických prostriedkov –
korešpondenčne hlasovanie jednotlivých členov (napr. e-mailom)
Pre prijatie rozhodnutí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov.
Korešpondenčným hlasovaním musí byť najprv schválená možnosť hlasovať per rollam
a následne je možné hlasovať o predmete samotnom.
O priebehu rokovania Valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice.
Obsah zápisnice overujú 2 členovia Agroprameň.
Výkonný orgán
Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor. Výkonný výbor združenia je rozhodovacím
orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. V rámci svojich
kompetencií vykonáva úlohy a činnosti:
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a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
b) volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán)
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné
materiály na tieto rokovania
d) ďalšie úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. v zmysle
Systému riadenia CLLD v platnom znení.
Predsedom Výkonného výboru združenia je predseda združenia (štatutár), ktorý zvoláva
a riadi zasadnutie Výkonného výboru. Zasadnutie Výkonného výboru zasadá podľa potreby,
najmenej 3x ročne.
Výkonný výbor združenia má počet členov nepárny, pričom člen môže byť zástupcom len
jednej záujmovej skupiny.
Výkonný výbor je zložený z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločenskohospodárskych záujmov a žiadna záujmová skupina nemá viac ako 49% hlasovacích práv.
Členská základňa výkonného orgánu musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou.
Členstvo vo Výkonnom výbore združenia je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch.
Predsedníctvo zriadi Kanceláriu na zabezpečenie spracovania verejných prostriedkov ako aj
manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér MAS
menovaný Predsedníctvom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí
Predsedníctva

s hlasom

poradným.

Kancelária

pracuje

na

základe

pracovného

a organizačného poriadku schváleného Predsedníctvom. Administratívu a realizáciu úloh
zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.

Výkonný výbor zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov
ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér
MAS. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom
poradným. Kancelária pracuje na základe organizačného poriadku a štatútu o činnosti
kancelárie Agroprameň schváleného výkonným orgánom. Administratívu a realizáciu úloh
združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.
V rámci Kancelárie MAS budú činnosti a úlohy vykonávať:
1. manažér MAS
Funkciu manažéra MAS bude vykonávať Mgr. Veronika Tapolčániová, ktorá má ukončené
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na VŠ Sv. Alžbety a má 5 ročné skúsenosti na
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manažérskej pozícii v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja.
Získané vedomosti a prax sa dokladuje životopisom, ktorý tvorí prílohu č. 12
K jeho činnostiam bude patriť, napr.: agenda vykonávania formálnej kontroly prijatých
projektov od prijímateľov, kontrola predloženia všetkých povinných príloh k ŽoNFP,
registrácia projektov, práce súvisiace s riadením, organizovaním, sledovanie čiastkových a
celkových výsledkov (monitorovanie), hodnotenie výsledkov, zabezpečenie publicity a
informovanosti a pod., publicita a poskytovanie poradenstva, informácií v oblasti rozvoja
vidieka a poľnohospodárstva pre širokú verejnosť v regiónoch, publicita a poskytovanie
poradenstva, a iné činnosti v zmysle ustanovení RO.
2. administratívny pracovník na základe pracovnoprávneho vzťahu uzatvoreného v zmysle
zákonníka práce na obdobie 2016 – 2023. K jeho činnostiam bude patriť: zabezpečenie
každodennej prevádzky a administratívnej činnosť MAS, vedenie evidencie a predpísanej
archivácie, príprava podkladových materiálov na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.,
organizačné

zabezpečenie

aktivít,

vedenie

zabezpečujúcim vyššie uvedené práce, zber

vozidla

využívaného

informácií, fotiek a videí

personálom
o projektoch

financovaných z PRV, zber podkladov pre vydávanie tlačovín, a iné organizačnoadministratívne činnosti súvisiace s realizáciou a implementáciou stratégie CLLD.
3. účtovník
K jeho činnostiam bude patriť: zabezpečenie účtovnej evidencie a hospodárenia s
finančnými prostriedkami a majetkom MAS a zodpovednosť za správnosť účtovnej
evidencie, vrátane vypracovania účtovnej závierky a účtovných výkazov, vedenie agendy
personalistiky a miezd, finančné zúčtovanie.
Kontrolná orgán
Kontrolným orgánom združenia je Revízna komisia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá
Valnému zhromaždeniu. Skladá sa zo 4 členov volených valným zhromaždením na dobu 4
rokov, z toho sú 2 členovia zástupcami verejného sektora a 2 členovia zástupcami
podnikateľského a občianskeho sektora.
Revízna komisia vykonáva napríklad nasledovné činnosti:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a
navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
b) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
c) ďalšie právomoci a povinnosti v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení
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Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
okrem členstva v najvyššom orgáne;
Zloženie členov revíznej komisie musí byť vždy také, aby žiadna záujmová skupina
nemala viac ako 49 % hlasovacích práv. V zložení členov revíznej komisie musí byť
zastúpená každá záujmová skupina. V prípade, ak tento pomer bude narušený a počet členov,
ktorí sú zástupcami niektorej záujmovej skupiny stúpne nad 49 %, zvolá predsedníctvo na
základe žiadosti predsedu revíznej komisie mimoriadne Valné zhromaždenie k vykonaniu
doplňujúcich volieb. Taktiež ak klesne počet členov revíznej komisie o viac ako 1 člena,
zvolá predsedníctvo mimoriadne valné zhromaždenie k vykonanie doplňujúcich volieb.
Revízna komisia volí spomedzi členov predsedu revíznej komisie. Mandát člena
revíznej komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením alebo odvolaním
valným zhromaždením. Rezignácia na člena revíznej komisie sa predkladá valnému
zhromaždeniu.
Zasadnutie revíznej komisie sa koná podľa potreby, najmenej však raz ročne alebo na
požiadanie predsedu alebo valného zhromaždenia. Revízna komisia je uznášaniaschopná
v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov. Uznesenie sa prijíma väčšinou
hlasov, pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu rady.
Štatutárny orgán
Predseda združenia a podpredseda sú štatutárnym orgánom združenia, ktorí vystupujú v mene
MAS navonok a ich funkčné obdobie je 4 ročné. Môžu byť zvolený opakovane. Predseda je
volený zo zástupcov verejného sektora. Podpredseda je volený spomedzi členov záujmovej
skupiny občianskeho alebo podnikateľského sektora. Mandát predsedu a podpredsedu zaniká
uplynutím funkčného obdobia, odstúpením alebo odvolaním predsedu či podpredsedu
predsedníctvom združenia.
Predseda združenia je zároveň aj predsedom výkonného orgánu združenia. Predseda
združenia koná v mene MAS samostatne.
Predseda vykonáva nasledovné činnosti:
a) zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva;
b) zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí predsedníctva;
c) jedná v mene združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace dokumenty;
d) spravuje finančné prostriedky združenia a manipuluje s nimi
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e) zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného orgánu – Predsedníctva alebo poveruje inú
osobu vedením zasadnutia výkonného orgánu
e) ďalšie právomoci a povinnosti v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom
znení, Príručkou žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v platnom znení a Príručkou pre
prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV 2014- 2020 .
Predseda ďalej vykonáva samostatne nasledovné činnosti súvisiace s implementáciou
stratégie CLLD v oblasti výziev zameraných na občiansky a podnikateľský sektor:
a) vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy;
b) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr
c) schvaľuje výzvu na prekladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr
d) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr
e) vo vzťahu k PRV 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na
predkladanie projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP. Vo
vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o príspevok
IROP.
Podpredseda

vykonáva

na

základe

poverenia

od

predsedu

nasledovné

činnosti

súvisiaces implementáciou stratégie CLLD v oblasti výziev zameraných na verejný sektor:
a) vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy;
b) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr
c) schvaľuje výzvu na prekladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr
d) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov /ŽoNFP/ŽoPr
e) vo vzťahu k PRV 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na
predkladanie projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP. Vo
vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o príspevok
IROP.
f) vykonáva aj ďalšie činnosti a úlohy v zmysle systému riadenia CLLD v platnom
znení.
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Monitorovací výbor
Monitorovací výbor združenia vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov
a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva
správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie.
Členstvo v Monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia,
okrem Valného zhromaždenia.
V prípade realizácie stratégie CLLD sa Monitorovací výbor bude riadiť ustanoveniami
príslušného Riadiaceho orgánu a jeho Usmernení, Príručiek a pokynov v platnom znení.
Členstvo v monitorovacom výbore združenia zaniká:
a) úmrtím,
b) odvolaním,
c) písomným vzdaním sa členstva,
Členov Monitorovacieho výboru menuje a odvoláva Výkonný výbor Agroprameň (MAS).
Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s
hlasom poradným. Členovia Monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne
prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.
Monitorovací výbor vykonáva najmä: hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci
stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie CLLD, správy
o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na Pôdohospodársku platobnú agentúru,
vypracováva opatrenia k odstráneniu zistených nedostatkov v rámci stratégie CLLD,
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vykonávaní kontroly v priebehu čerpania finančných
prostriedkov v rámci stratégie CLLD, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného
plnenia projektov za ročné obdobie vrátane schvaľovania Správy o činnosti MAS, resp.
monitorovacej správy v zmysle ustanovení príslušného RO za kalendárny rok a vyhodnotenie
jednotlivých výziev, ktoré sú predkladané Výkonnému výboru Agroprameň (MAS) na
schválenie s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok, vypracovávajú opatrenia k odstráneniu
zistených nedostatkov v rámci implementácie stratégie CLLD.
Výberová komisia
Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať
podmienku v zmysle všeobecného nariadenia, čl. 34,ods.3, písm. b) t.j. 50 % hlasov
rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy. Pokiaľ
výberová komisia nemú inú rozhodovaciu právomoc ako hlasovanie o výbere projektov,
nemusí plniť podmienku v čl.1 ods. 2.
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V prípade realizácie stratégie CLLD sa Výberová komisia bude riadiť ustanoveniami
príslušného Riadiaceho orgánu a jeho Usmernení, Príručiek a pokynov v platnom znení.
Výberová komisia ma minimálne 3 členov. Počet členov Výberovej komisie združenia
je nepárny, pričom žiadna záujmová skupina nemá viac ako 49% hlasovacích práv.
Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko,
sídlo alebo prevádzku) v území Agroprameň. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová
komisia.
S cieľom naplnenia týchto podmienok ods.2 tejto kapitoly výberová komisia v rámci PRV
SR 2014 – 2020 vykonáva nasledovné činnosti:
a) zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné)/ odborné
hodnotenia ŽoNFP;
b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,
c) prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné)
d) stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky podmienky
poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky
poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe
výsledkov odborného hodnotenia;
e) vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP
f) navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie
o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona
o príspevku EŠIF
g) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre
projektové zámery (ak relevantné);
h) vypracuje záverečnú správy výzvy projektového zámeru/ŽoNFP v rámci PRV SR
2014 – 2020
i) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP.
Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov
predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví
poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie
CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr
spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku.
V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol
o výbere ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr
odporúčaných na neschválenie.
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Členstvo

vo Výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch

združenia, okrem členstva vo Valnom zhromaždení.
Členstvo vo Výberovej komisii združenia zaniká:
a) ukončením implementácie stratégie CLLD,
b) odvolaním,
vzdaním sa členstva,
c) smrťou.
Odborný hodnotiteľ vykonáva svoju činnosť v zmysle ustanovení v Príručke pre odborných
hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci stratégie CLLD
Agroprameň (MAS) (ďalej len „príručka“), ktorá bude vypracovaná v zmysle usmernení RO.
Výber odborných hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým ŽoNFP vykonávajú
zástupcovia Výkonného orgánu. Pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom bude prebiehať
v deň hodnotenia ŽoNFP a to prostredníctvom losovania z obálky za účasti minimálne 2
zástupcov Výkonného výboru. Hodnotitelia si čísla jednotlivých ŽoNFP v rámci príslušnej
výzvy losujú z obálky, kde sú čísla jednotlivých ŽoNFP stanovené podľa poradového čísla
predloženej ŽoNFP na MAS. Po vylosovaní poradového čísla zástupca Výkonného výboru
oboznámi odborného hodnotiteľa s názvom projektu a žiadateľom. Odborný hodnotiteľ po
vylosovaní čísla ŽoNFP je povinný oboznámiť prítomných či má k ŽoNFP vzťah, ako napr.:
je žiadateľom, príbuzenský vzťah, podieľal sa na vypracovaní apod. V prípade, ak odborný
hodnotiteľ povie „áno“, lístok vráti späť do obálky a losuje si nové číslo ŽoNFP. Po prvom
kole losovania sa všetky čísla vrátia do obálky a odborní hodnotitelia losujú znova – 2
hodnotitelia hodnotia jednu ŽoNFP. V prípade, ak si odborný hodnotiteľ v druhom kole
vylosuje rovnaké číslo ŽoNFP ako v prvom kole, vráti číslo späť do obálky a losuje znova. Z
losovania vyhotoví manažér MAS zápisnicu, ktorú podpíšu všetci zúčastnení – zástupcovia
Výkonného výboru a odborní hodnotitelia.

5.1.2. Implementačný proces
5.1.2.1 Žiadosti o NFP v rámci PRV
1. Postup vyhlásenia výzvy
Agroprameň (MAS) vyhlási výzvy na predkladanie ŽoNFP zverejnením v ITMS2014+, v
súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktorý zostaví na obdobie minimálne jedného
kalendárneho roka. Harmonogram výziev predkladá aj na PPA.
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Agroprameň (MAS) pri príprave výziev a dokumentov, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve
a týkajú sa informácií potrebných k aplikácii horizontálnych princípov, spolupracuje s RO a
gestormi horizontálnych princípov v zmysle ustanovení Systému riadenia CLLD pre
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „ systém riadenia“).
Výzva na predkladanie ŽoNFP
Originál výzvy na predkladanie ŽoNFP zo systému ITMS2014+ je súčasťou dokumentácie,
týkajúcej sa predmetnej výzvy a musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS. MAS je
povinná zverejniť výzvu na predkladanie ŽoNFP aj na svojom webovom sídle, avšak toto
zverejnenie má iba informatívny charakter bez právnych účinkov a za oficiálne zverejnenie s
právnymi účinkami (možnosť podať projektový zámer) sa považuje zverejnenie v systéme
ITMS2014+.Žiadateľ podáva ŽoNFP na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP,
ktorú Agroprameň (MAS) vyhlásil zverejnením v systéme ITMS2014+.
Agroprameň (MAS) bude vyhlasovať výzvy, ktoré budú mať formu uzavretej výzvy, ktorá je
charakterizovaná presným určením dátumu jej vyhlásenia a dátumu jej uzavretia, pričom
dĺžka trvania uzavretej výzvy na predkladanie ŽoNFP je minimálne 30 pracovných dní.
Výzvy Agroprameň (MAS) budú obsahovať náležitosti a budú vypracované v zmysle bodu
9.1 Výzva na predkladanie Žiadosti o NFP, systému riadenia v platnom znení.

Pri zmene

a zrušení výzvy bude MAS postupovať podľa podmienok bodu 9.4. Zmena a zrušenie výzvy,
Systému riadenia v platnom znení.

Obligatórne náležitosti, ako formálne náležitosti

a podmienky poskytnutia príspevku, ktoré musí výzva obsahovať sú dané v zmysle systému
riadenia CLLD v platnom znení.
2. Postup hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Kedy projekt získa konkrétny počet bodov, resp. kedy spĺňa dané kritérium v rámci
hodnotiacich kritérií pre výber projektov (bodovacie kritéria) musí byť definovaný jasný
popis pre každý stupeň (rozsah) hodnotiaceho (bodovacieho) kritéria. MAS spolu s
hodnotiacimi kritériami pre výber projektov (bodovacie kritéria) definuje aj rozlišovacie
kritériá. Rozlišovacie kritériá slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov
dosiahnutého viacerými ŽoNFP v odbornom hodnotení (t.j. ak dve alebo viac ŽoNFP dosiahli
rovnaké bodové hodnotenie a alokácia určená vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých
takýchto ŽoNFP). V prípade, ak MAS definuje na svojej úrovni výberové kritériá pre výber
projektov, ktorých aplikáciou sa určuje výsledné poradie ŽoNFP, rozlišovacie kritériá
definuje a aplikuje MAS na úrovni výberových kritérií. MAS si zvolí overiteľné výberové
kritériá, ktoré budú prispievať ku konečným výsledkom napĺňania stratégie CLLD.
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Zmenu výzvy na predkladanie ŽoNFP vykoná MAS na základe kontroly predmetnej výzvy
na predkladanie ŽoNFP zo strany PPA. V prípade pripomienok zo strany PPA je MAS
povinná ich zapracovať do predmetnej výzvy priamo v ITMS 2014+ (ak relevantné). Zmena
výzvy je aktivovaná zo strany MAS v ITMS2014+ a následne zverejnená na webovom sídle
MAS. Zrušenie výzvy na predkladanie ŽoNFP vykoná MAS na základe súhlasného
stanoviska PPA. Zrušenie výzvy je zadané a aktivované zo strany MAS (ak relevantné) v
ITMS2014+ a následne zverejnené na webovom sídle MAS.
Žiadateľ doručuje ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a
v písomnej forme na adresu určenú v predmetnej výzve. Po elektronickom vyplnení a
odoslaní formulára ŽoNFP a povinných príloh, ktoré je potrebné predkladať cez ITMS2014+,
žiadateľ vytlačí listinnú formu vyplneného formulára ŽoNFP, opečiatkuje ju (v prípade, že
žiadateľ má povinnosť používať pečiatku) a podpíše ju štatutárny orgán žiadateľa, resp.
splnomocnená osoba. K písomnej forme formulára ŽoNFP vytlačenej cez verejnú časť
ITMS2014+ priloží žiadateľ všetky povinné prílohy (ak relevantné), resp. ich len vloží do
ITMS2014+ a zabezpečí predloženie kompletnej dokumentácie ŽoNFP.
Proces konania o ŽoNFP sa rozdeľuje do nasledujúcich fáz:
a. administratívne overenie, ktoré zahŕňa overenie splnenia podmienok doručenia
ŽoNFP a overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,
b. odborné hodnotenie a výber
c. opravné prostriedky.
Doručením ŽoNFP na MAS sa začína konanie o žiadosti.
Príjem a registrácia ŽoNFP
Agroprameň (MAS) zabezpečí príjem ŽoNFP odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia,
resp. v lehote prijímania ŽoNFP, uvedenej vo výzve. Doručením ŽoNFP na adresu
Agroprameň (MAS) začína konanie o ŽoNFP. Žiadateľ je povinný predložiť ŽoNFP v
podobe resp. forme uvedenej vo výzve. Po doručení písomnej formy ŽoNFP vrátane príloh na
adresu sídla MAS, ŽoNFP bude zo strany MAS zaevidovaná podľa štandardných postupov
evidovania došlej pošty a zároveň bude vystavené žiadateľovi Potvrdenie o prijatí ŽoNFP.
V prípade, ak žiadateľ doručil ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, splnil podmienky
doručenia ŽoNFP, MAS zaregistruje ŽoNFP v ITMS2014+ a vykoná overenie ostatných
podmienok poskytnutia príspevku. Overenie podmienok predloženia ŽoNFP riadne, včas a v
určenej forme MAS zaznamená v kontrolnom liste (ak relevantné).
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Kontrola formálnej a vecnej správnosti, kontrola oprávnenosti výdavkov v ŽoNFP
MAS posudzuje v rámci administratívneho overenia aj podmienky poskytnutia príspevku
alebo ich časť, ktoré sú určené vo výzve s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti
overované v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP. MAS vykoná overenie podmienok
poskytnutia príspevku na základe údajov a informácií uvedených žiadateľom vo formulári
ŽoNFP a v relevantných prílohách ŽoNFP. V prípade podmienok poskytnutia príspevku, v
rámci ktorých je možné využiť integračné akcie prostredníctvom ITMS2014+ je žiadateľ
povinný stiahnuť informáciu o plnení podmienky automaticky z iného informačného systému
verejnej správy (ak relevantné). PPA určí vo výzve možnosť využitia integračnej akcie pri
relevantných podmienkach poskytnutia príspevku.
V prípade, ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, MAS
tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, resp. v prípade
pochybností o kompletnosti ŽoNFP, MAS vyzve žiadateľa na doplnenie. Lehota na
vyjadrenie/doplnenie nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od doručenia oznámenia.
Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP zasiela MAS prostredníctvom
ITMS2014+ (ak relevantné). MAS je oprávnená využívať elektronicky spôsob komunikácie
a to prostredníctvom e-mailu, pričom elektronický systém musí byť nastavený tak, že od
žiadateľa/prijímateľa odoslaním e- mailu MAS obdrží „Potvrdenie o prijatí a Potvrdenie o
prečítaní“. V prípade, ak MAS „Potvrdenie o prijatí a Potvrdenie o prečítaní“ neobdrží do 5
pracovných dní, MAS je povinná predmetnú výzvu zaslať písomnou formou prostredníctvom
doporučeného doručovania zásielok. Žiadateľ má na doplnenie lehotu 7 pracovných dní od
doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni
doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. Po doplnení ŽoNFP zo strany žiadateľa, MAS
opätovne overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku a žiadateľ splní všetky podmienky,
tak ŽoNFP postupuje na odborné hodnotenie.
Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa
19. Apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou
vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV. Minimálna a maximálna výška
oprávnených výdavkov ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia/podopatrenia a operácie je
definovaná v PRV SR 2014 – 2020, v stratégii CLLD a vo vyhlásených výzvach MAS.
Kontrolu dodržania minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov ŽoNFP bude
vykonávať MAS.
Agroprameň (MAS) v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie priradenie
odborných hodnotiteľov prostredníctvom ITMS2014+. ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP
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na základe kritérií pre výber projektov v ITMS2014+zverejnených vo výzve na predkladanie
ŽoNFP. Odborní hodnotitelia vykonávajú overenia cieľa rozsahu a činnosti projektu, ktoré
musia byť v súlade s cieľmi PRV 2014-2020 pre príslušné opatrenie, podrobne stanovené
v metodickej príručke, stratégii CLLD a vo výzve. Odborné hodnotenie jednotlivých ŽoNFP
zaznamenávajú odborní hodnotitelia do hodnotiaceho hárku. Odborní hodnotitelia, ktorí
vykonávali odborné hodnotenie, t. j. obaja odborní hodnotitelia a, ak je to relevantné aj tretí
hodnotiteľ, podpíšu hodnotiaci hárok. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v
systéme ITMS2014+ (ak relevantné), resp. MAS zabezpečí zadanie podpísaného
hodnotiaceho hárku do ITMS 2014+. Odborní hodnotitelia sú povinní pred účasťou na
odbornom hodnotení podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti
informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v
priestoroch určených MAS, pričom nie sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo
priestorov MAS. MAS je povinná výsledky po overení písomne zaznamenávať.
3. Postup výberu ŽoNFP
S cieľom zrýchleniaimplementácie jednotlivých opatrení je MAS oprávnená uplatňovať len
jednokolový proces konania o žiadosti o NFP namiesto dvojkolového procesu.
Aplikáciou rozlišovacích kritérií v ITMS2014+ výberová komisia stanoví poradie ŽoNFP,
ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre
poskytnutie príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky pre
poskytnutie príspevku. Výberová komisia zaznamená proces aplikácie rozlišovacích kritérií v
písomnej podobe.
Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého kola
hodnotenia záverečnú správu z výzvy (ŽoNFP), v ktorej navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP
vydanie konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie o
schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) . Záverečná správa z výzvy
(ŽoNFP) spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola hodnotenia, je
MAS povinná predložiť na PPA do 45 pracovných dní odo dňa ukončenia výzvy. V prípade,
ak MAS nepredloží záverečnú správu z výzvy a všetky prijaté ŽoNFP v stanovenom termíne,
PPA môže uplatniť voči MAS sankcie v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP.
Záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS. PPA
postupuje podľa podmienok bodov 9.7. až 9.7.2, Systému riadenia CLLD v platnom znení.
Záverečná správa z výzvy (ŽoNFP) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom MAS.
Dokumenty doložené do záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP) musia byť originály, pričom
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musí obsahovať výstupy z administratívneho overovania, odborného hodnotenia ako aj
výberu ŽoNFP.
Špecifiká postupov jednokolového procesu výberu sú uvedené v príručke pre prijímateľa
LEADER.
PPA zabezpečí príjem posúdených ŽoNFP vrátane záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP) z
MAS.
Po overení splnenia podmienok predložiť ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme na MAS,
PPA vykoná overenie ostatných podmienok poskytnutia príspevku. Overenie podmienok
predloženia ŽoNFP na MAS zaznamená PPA v systéme ITMS2014+ (ak relevantné), resp.
kontrolnom liste. Pri kompletných ŽoNFP overuje PPA splnenie každej jednotlivej
podmienky poskytnutia príspevku v systéme ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe
údajov uvedených žiadateľom v ŽoNFP a v relevantných prílohách, ktorými žiadateľ
preukazuje splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku. V rámci odborného
hodnotenia overí PPA priradenie oprávnených výdavkov uvedených v ŽoNFP k prioritným a
sekundárnym fokusovým oblastiam príslušného opatrenia/podopatrenia a operácie.
Na základe skutočností zistených v rámci konania o ŽoNFP, t.j. na základe posúdenia
splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve MAS, vydá PPA:
a) Rozhodnutie o schválení;
b) Rozhodnutie o neschválení;
c) Rozhodnutie o zastavení konania.
PPA vydá rozhodnutie do 35 dní od predloženia záverečnej správy z výzvy (ŽoNFP).
Rozhodnutím o schválení ŽoNFP konštatuje PPA splnenie všetkých podmienok poskytnutia
príspevku stanovených vo výzve na predkladanie ŽoNFP a zároveň deklaruje dostatok
finančných prostriedkov na financovanie schváleného projektu na základe indikatívnej
alokácie určenej v predmetnej výzve.
Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluva o poskytnutí NFP upravuje práva a povinnosti
prijímateľa a PPA pri realizácii projektu a počas doby udržateľnosti projektu. Poskytnutie
príspevku na základe zmluvy o poskytnutí NFP je viazané na splnenie podmienok
dohodnutých v zmluve. Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy o poskytnutí
NFP PPA súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy. Zmluva o poskytnutí NFP
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. Týmto dňom vzniká
prijímateľovi právny nárok na poskytnutie NFP.
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Implementačný proces Občianskeho združenia Agroprameň a jeho priebeh počas celého
programového obdobia bude v súlade so Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný
rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
5.1.2.2 Žiadosti o NFP v rámci IROP
1. Vyhlásenie výzvy
Agroprameň (MAS) vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, s
cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na
financovanie projektov a dosiahnutia dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov.
Agroprameň (MAS) pri príprave harmonogramu výziev a dokumentov, ktoré sú relevantné vo
vzťahu k výzve spolupracuje s RO pre IROP. Harmonogram výziev podlieha schváleniu zo
strany RO pre IROP. Agroprameň (MAS) vykonáva činnosti, ktoré súvisia s vypracovaním a
aktualizáciou harmonogramu výziev v zmysle bodu 11.1 Systému riadenia CLLD v platnom
znení.

Agroprameň (MAS) vyhlási výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle,

pričom RO pre IROP zabezpečí zadanie informácie o vyhlásení výzvy a jej aktivovanie v
ITMS2014+ a zverejní výzvu na svojom webovom sídle.
V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe
pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, Agroprameň
(MAS) postupuje v zmysle bodu 11.2. Systému riadenia CLLD v platnom znení.
2. Výzva na predkladanie ŽoNFP
Žiadateľ podáva ŽoNFP na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktorú
Agroprameň (MAS) vyhlási zverejnením na webovom sídle PPA. Výber projektov sa
zabezpečí prostredníctvom jedného výberového kola - výzva na predkladanie ŽoNFP. Výzvy
budú vyhlasované v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktorý Agroprameň
(MAS) zverejní na svojom webovom. Agroprameň (MAS) bude vyhlasovať výzvy, ktoré
budú mať formu otvorenej výzvy, ktorej dĺžka trvania je závislá na disponibilných finančných
prostriedkoch, ktorých vyčerpanie je dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy. Agroprameň
(MAS) zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tom, že plánuje ukončiť výzvu z
dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných prostriedkov v lehote najmenej mesiac
pred predpokladaným uzavretím výzvy. Agroprameň (MAS) zároveň priebežne zverejňuje
informáciu o tom, že dopyt predložených ŽoNFP dosiahol indikatívnu alokáciu, resp.
aktuálne voľnú časť indikatívnej alokáciu z dôvodu, aby sa mohli žiadatelia efektívne
rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP. Hodnotenie ŽoNFP predložených na základe otvorenej
výzvy bude prebiehať v termínoch (kolách) stanovených vo výzve.
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3. Príjem, registrácia a administratívne overenie ŽoNFP
Agroprameň (MAS) zabezpečí príjem ŽoNFP odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia,
resp. v lehote prijímania ŽoNFP. Doručením ŽoNFP na adresu Agroprameň (MAS) začína
konanie o ŽoNFP. Žiadateľ doručuje ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+ a písomne v určenej forme na adresu sídla MAS určenú vo výzve. Po doručení
ŽoNFP, Agroprameň (MAS) posúdi splnenie podmienky doručenia ŽoNFP riadne, včas a vo
forme určenej vo výzve. ŽoNFP je doručená vo forme určenej MAS, ak je doručená
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v písomnej podobe. Rozhodujúcim dátumom na
splnenie podmienky podať ŽoNFP včas je dátum odovzdania písomnej verzie ŽoNFP osobne
na pričom Agroprameň (MAS) o prijatí ŽoNFP vystaví žiadateľovi potvrdenie s vyznačeným
dátumom prijatia ŽoNFP. Agroprameň (MAS)
postupuje v zmysle podmienok bod

pri administratívnom overení ŽoNFP

11.5.2, Systému riadenia CLLD v platnom znení.

Administratívne overenie ŽoNFP vykonáva manažér Agroprameň (MAS). Cieľom
administratívneho overenia ŽoNFP je:
-

overenie splnenia podmienok predloženia ŽoNFP na Agroprameň (MAS),

-

overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.

4. Odborné hodnotenie ŽoNFP odbornými hodnotiteľmi
Agroprameň (MAS) v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie ŽoNFP
minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP na základe
hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve a v stratégii CLLD. Pridelenie ŽoNFP odborným
hodnotiteľom bude prebiehať rovnakým spôsobom ako pri prideľovaní odborných
hodnotiteľov k ŽoNFP v rámci PRV. Proces odborného hodnotenia ŽoNFP sa uskutoční do
15 pracovných dní od vypracovania kontrolného listu/ kontrolného záznamu manažérom
Agroprameň (MAS). Po vykonaní odborného hodnotenia ŽoNFP odborní hodnotitelia
odovzdajú im pridelenú ŽoNFP a hodnotiace hárky Výberovej komisia Agroprameň (MAS),
ktorá koná rovnakým spôsobom ako v prípade činnosti výberovej komisie v rámci PRV podľa
bodu 6. Odborné hodnotenie ŽoNFP.
5. Kontrola oprávnenosti výdavkov zo strany RO pre IROP
RO pre IROP zabezpečí príjem posúdených ŽoNFP vrátane Protokolu o výbere ŽoNFP
z Agroprameň (MAS) a vykoná ich registráciu v ITMS2014+. RO pre IROP posúdi splnenie
podmienok administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP MAS na
základe predloženého Protokolu o výbere ŽoNFP. Pri kontrole oprávnenosti výdavkov zo
strany RO pre IROP, RO postupuje v zmysle v zmysle podmienok bod

11.7, Systému
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riadenia CLLD (Leader a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v platnom
znení.
6.Zmluva o poskytnutí NFP
Po ukončení procesu schvaľovania a výbere vhodných projektov RO pre IROP zabezpečí v
súvislosti s poskytovaním príspevku prostredníctvom uzavretej zmluvy o NFP vhodné
podmienky pre ich správnu a včasnú realizáciu. Vzájomné práva a povinnosti RO pre IROP a
prijímateľa sa spravujú podmienkami zakotvenými v zmluve o NFP a dokumentmi, ktoré sú
na základe dohody zmluvných strán zakotvenej v zmluve o NFP záväzné. Náležitosti Zmluvy
o NFP, práva a povinnosti Poskytovateľa a prijímateľa sú špecifikované v bode 11.8 Systému
riadenia CLLD (Leader a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v platnom
znení.
5.2.

Akčný plán

5.2.1 Akčný plán špecifikácie opatrení PRV SR 2014 – 2020 v rámci stratégie CLLD
Agroprameň (MAS).
Tabuľka č.64: Akčný plán špecifikácie opatrení PRV SR 2014 – 2020
Názov opatrenia
stratégie

1.1.1 Podpora investícií poľnohospodárskych podnikov

Názov opatrenia
PRV

M04 Investície do hmotného majetku

Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
2A, 2B, 3A, 5C, 6A

Ciele opatrenia
Ciele, zdôvodnenie výberu:
Operácie zamerané na 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.
Zdôvodnenie výberu
Prostredníctvom tohto podopatrenia sa poskytne investičná podpora pre poľnohospodárske podniky v regióne, ktoré majú momentálne
obmedzené zdroje financovania svojich podnikateľských zámerov. Investíciou do hmotného majetku sa dosiahne zvýšenie celkovej
výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov v oblastiach: špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zlepšenia
využívania závlah, zavádzania inovatívnych technológií v súvislosti s aplikáciou organických a priemyselných hnojív, zlepšenia odbytu,
založenia porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, skladovacích kapacít a pozberovej úpravy, zníženia
záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov.
Rozsah a oprávnené činnosti
1. Špeciálna rastlinná výroba:
•
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska
•
Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú
úpravu
•
investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v
podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti
2. Živočíšna výroba:
•
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska
•
Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na
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zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami
Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej v rámci
živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej
i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov a lesného hospodárstva.
3. Zlepšenie využívania závlah:
•
Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom
zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
•
Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej
kvality.
4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s
cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
•
Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných
hnojív a ostatných substrátov do pôdy.
5. Zlepšenie odbytu
•
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne
vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
•
Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.
7. Reštrukturalizácia alebo diverzifikácia výroby v podniku
•
Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom reštrukturalizácie výroby v podniku resp. s plánom
diverzifikácie výroby v podniku zameranými na zvýšenie produktivity podniku, zvýšenie zamestnanosti podniku alebo na
diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby s cieľom výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou. V rámci uvedeného nebudú
podporované investície do špeciálnych strojov a náradia s výnimkou pokiaľ má investícia priamy súvis s reštrukturalizáciou
podniku resp. diverzifikáciou výroby.
8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
•
Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní
s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt,
9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov
•
Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat;
•
Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími
produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp);
•
Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, technológií a zariadení na
bezpečné uskladnenie senáže a siláže.
•
Oprávnení
Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
prijímatelia
Oprávnené sú projekty zamerané napr. na: sklad ovocia a zeleniny, sklad pozberovej úpravy, sklad stelív
Oprávnené projekty
a krmív, sklad obilia, maštale, stroje a strojové vybavenie (manipulátori, vlečky, baliče, traktory len definované
v zmysle prílohy) a pod.
Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 49 % v prípade menej rozvinutých regiónov
V prípade, ak predmetom projektu je aj spracovanie, výstupom musí byť produkt, ktorý je uvedený v prílohe
I ZFEÚ.
Intenzita pomoci
V rámci základnej miery podpory z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa.
•

Oprávnené výdavky
-

výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na MAS,
investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného
dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností, investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj
počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok), v rámci oblasti špeciálnej
rastlinnej výroby sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde uvedených v Zozname plodín na
ornej pôde zaradených pre špeciálnu rastlinnú výrobu alebo s pestovaním plodín v sadoch, vinohradoch ( tu okrem výdavkov
oprávnených na podporu v rámci sektora organizáciu trhu ) alebo chmeľniciach. Oprávnené sú aj výdavky súvisiace so zriadením,
rekonštrukciou a modernizáciou sadov, chmeľníc, plantáží drobného ovocia, fóliovníkov a skleníkov vrátane viacročných sadeníc v
sadoch a plantážach drobného ovocia (neplatí pre jahody, a vrátane pestovania drobného ovocia v skleníkoch a fóliovníkoch). V
oblasti živočíšnej výroby, špeciálnej rastlinnej výroby sú oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie –
oprávnené výdavky na stroje budú zverejnené v zozname strojov, ktorý bude súčasťou vyhlásenej výzvy. Oprávnené sú výdavky na
špeciálne stroje na zber ovocia a zeleniny, výdavky na vozy na prevoz včelích úľov, výdavky na technológie súvisiace s chovom a
liahnutím zvierat v rámci oblasti živočíšna výroba (napríklad technológie vzduchotechniky v maštaliach, technológie na kŕmenie
zvierat, technológie súvisiace s oplôtkovými systémami a pod.) a technológie súvisiace s pestovaním viacročných (v skleníkoch a
fóliovníkoch aj jednoročných ) rastlín a plodín v oblasti špeciálna rastlinná výroba (napr. protinámrazové delá v sadoch, technológia
v skleníkoch a pod) a to vrátane technológie v súvislosti s prípravou výrobku v rámci oblasti špeciálna rastlinná výroba a živočíšna
výroba na prvý predaj, pokiaľ nejde o spracovanie produktov ( napr. technológia na triedenie a balenie vajec ). Zároveň v oblasti
živočíšna výroba sú oprávnené aj stroje na hnojenie tuhými organickými hnojivami. Zoznam oprávnených strojov bude súčasťou
vyhlásenej výzvy. Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie sa uplatňuje na oblasti špeciálnej
rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a
anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a
ochrany pred jej degradáciou. Predmetom projektu nemôže byť samotné spracovanie produktov, nezávislé od toho, či výstup je v
prílohe I ZFEU alebo nie.
- Oprávnené výdavky v rámci oblasti 3: činnosti do závlahových systémov sú podmienené zavedením merača spotreby vody.
Rekonštrukcia alebo modernizácia existujúcich závlahových systémov sú oprávnené, pokiaľ sa dosiahne úspora vody aspoň 5 - 25 %.
Činnosti, ktoré zabezpečia skutočné zníženie spotreby vody v objeme aspoň 50%, okrem investícií do existujúcich inštalácií, na
vytvorenie rezervoáru a do využívania recyklovanej vody, ktorá nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody. Činnosti na
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zväčšenie čistej zavlažovanej plochy majúcej vplyv na daný útvar podzemnej alebo povrchovej vody ak environmentálna analýza
preukazuje, že daná investícia nebude mať výrazný negatívny vplyv na životné prostredie a plochy, ktoré nie sú zavlažované, ale v
ktorých bola zavlažovacia inštalácia aktívna v nedávnej minulosti, sa môžu považovať za zavlažované plochy. (Odchylne od vyššieho
uvedeného môžu nastať, ak sa kombinuje investíciou do existujúcej zavlažovacej infraštruktúry, v prípade ktorej sa pri posúdení exante skonštatuje, že ponúkajú potenciálnu úsporu vody minimálne 5 % - 25 % alebo sa zabezpečí účinné zníženie spotreby vody na
úrovni investície ako celku vo výške min. 50 %. Tieto podmienky kombinácie sa neuplatňujú na investície do vytvorenia novej
zavlažovacej inštalácie zásobovanej vodou z existujúcej nádrže, schválenej pred 31.10.2013, pokiaľ: nádrž je určená v príslušnom
pláne manažmentu povodia a je predmetom požiadaviek preverovania uvedených v rámcovej smernici o vode; 31.10.2013 platil
maximálny limit pre celkový odber z nádrže alebo minimálna požadovaná úroveň prietoku vo vodných útvaroch, na ktoré má daná
nádrž vplyv; tento maximálny limit alebo minimálna požadovaná úroveň prietoku sú v súlade s podmienkami stanovenými v
rámcovej smernici o vode; výsledkom daných investícií nie je odber nad rámec maximálneho limitu platného 31.10.2013, ani pokles
úrovne prietoku v ovplyvnených vodných útvaroch pod minimálnu požadovanú)
- Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP
a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.
Neoprávnené výdavky
- úroky z dlžných súm, kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 % celkových oprávnených nákladov na
príslušnú operáciu, DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov DPH, kompenzácia
straty príjmu v dôsledku prírodnej katastrofy, výdavky na kombajny na zber obilnín, olejnín a kukurice vrátane kombajnov s adaptérmi
na zber, horčice, sóje, ľanu a konope, v oblasti živočíšnej výroby výdavky na traktor, okrem prípadu pokiaľ súčasťou investície je k
maximálne jednému traktoru aj prívesné ( návesné), v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby výdavky na traktor, okrem prípadu pokiaľ
súčasťou investície je k maximálne jednému traktoru aj prívesné (návesné) náradie, v oblasti živočíšnej výroby, špeciálnej rastlinnej
výroby a v oblasti zavedenia inovatívnych technológií výdavky na stroje, mechanizmy a zariadenia nezadefinované ako oprávnené,
ktoré budú uvedené v Zozname oprávnených strojov ako príloha výzvy pre toto opatrenie. Oprávnené výdavky na vybrané stroje a
zariadenia okrem výdavkov na špeciálne stroje na zber ovocia a zeleniny, výdavky na zriadenie resp. výstavbu nových vinohradov.
Podmienky oprávnenosti
1.
2.
3.

Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
Investícia musí súvisieť s činnosťou, kde vstupný aj výstupný produkt sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe I
ZFEÚ.
Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:
•
zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV
•
zvýšením odbytu;
•
znížením záťaže na ŽP vrátane technológii;
•
reštrukturalizáciou výroby podniku alebo diverzifikáciou výroby;
•
zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou.

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Finančný plán

Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
Maximálna výška príspevku.: 57 500 EUR
menej rozvinutý
región
viac rozvinutý región
Spolu

Spolu

EÚ

ŠR

121 567,35
0,00

44 676,00
0,00

14 892,00
0,00

61 999,35
0,00

121 567,35

44 676,00

14 892,00

61 999,35

VZ

iné
0,00
0,00
0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Merateľné
Počiatočná
Celková
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
ukazovatele
hodnota
cieľová
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projektu

hodnota
M4.1

M4.1

M4.1

M4.1

M4.1
M4.1
Indikatívny
harmonogram
výziev
Názov opatrenia
stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

Novovytvorené pracovné
miesta
Zmodernizované alebo
rekonštruované stavby
v rastlinnej alebo živočíšnej
výrobe
Zmodernizované technológie
v rastlinnej alebo živočíšnej
výrobe
Podporené podniky, ktoré
investovali do závlahových
systémov
Počet podnikov, ktoré získali
podporu na investície do
poľnohospodárskych podnikov
Celkové verejné výdavky na
opatrenie

počet

0

2

počet

0

1

počet

0

1

počet

0

1

počet subjektov

0

2

EUR

0

59 568,00

v zmysle schváleného harmonogramu výziev
1.1.2 Podpora diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam okrem CR - A
M06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
6A, 2A, 3A, 5C

Ciele opatrenia
Ciele, zdôvodnenie výberu:
Investície do podnikateľskej činnosti na vidieku umožnia vytvoriť nové pracovné príležitosti pre nezamestnaných a osobitne mladých
ľudí, čím sa podporí ekonomický rast, posilnenie vidieckej ekonomiky a zlepšenie podmienok na vidieku.
Zdôvodnenie výberu
Podopatrenie 6.4 - Investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností reaguje na potrebu udržania existujúcich
a vytvárania nových pracovných miest na vidieku, čím sa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti 6A.
Rozsah a oprávnené činnosti
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.
Oprávnená je 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, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj
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).
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.

Oprávnení
prijímatelia

Oprávneným žiadateľom sú podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť
bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi v prípade investícii
spojených so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFE:
- fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (mikropodniky, malé podniky
v zmysle Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej
prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje
minimálne 30%.
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- fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových
tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%, ktoré
obhospodarujú lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej
majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s
ním.
Oprávnené výdavky
Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva na počiatočnú investíciu, zameranú na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity
existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti a to:
- výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Zmluva s
dodávateľom/ poskytovateľom alebo zhotoviteľom tovarov, prác a služieb môže nadobudnúť účinnosť až po predložení ŽoNFP,
výdavky, pri ktorých bol dodržaný stimulačný účinok pomoci. Pomoc sa pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca
pomoci podá písomnú ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie, pred začatím práce na projekte alebo činnosti, nadobudnuté
aktíva musia byť nové s výnimkou mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Výdavky na: výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu)
alebo rozšírenie kapacity nehnuteľného majetku vrátane prípravy staveniska, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane vnútorného
vybavenia, u obstarania nehnuteľného majetku ( okrem nezastavaného a zastavaného pozemku ) najviac za sumu nepresahujúcu 30 %
celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za
sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, obstaranie nových
strojov a zariadení vrátane leasingu do výšky ich trhovej hodnoty, nehmotné investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového
softvéru. Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok: v prípade pozemkov a budov musí
prenájom pokračovať najmenej 3 roky, v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu finančného lízingu a musí zahŕňať
záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí doby prenájmu.
Investície zamerané na diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti, musia oprávnené
výdavky prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom
začatiu prác. Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných výdavkov, ak spĺňajú tieto podmienky: musia sa používať
výlučne v podniku, ktorý je príjemcom pomoci, musia byť odpisovateľné, musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán,
ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi, musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia ostať
spojené s projektom, na ktorý bola pomoc poskytnutá, najmenej počas troch rokov.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ)
č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na
predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené
výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné
náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.
Za oprávnené zariadenia sa pre všetky oblasti pre potreby tohto opatrenia považujú všetky výrobné a obslužné zariadenia a technológie
súvisiace s oprávneným predmetom projektu.
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 44%
Intenzita pomoci
V rámci základnej miery podpory z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa.
Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre
rok 2016 oprávnené od 01.12.2014, úroky z dlžných súm, kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 %
celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, kúpa nehnuteľného majetku za sumu presahujúcu 30 % celkových
oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, daň z pridanej hodnoty okrem prípadov, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych
predpisov o DPH, výdavky na osobné automobily a motorky, živé zvieratá, nábytok a ostatné vnútorné vybavenie neuvedené v
oprávnených výdavkoch ( periny, uteráky, koberce a pod.), príslušenstvo ( napríklad na bicykle, lyže, tenisové rakety, kuchynský
riad, postroje pre kone, udice a pod.), počiatočný výrobný a spotrebný materiál ( pre oblasť 3 a 4 ), vlastnú prácu žiadateľa, na
získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Podmienky oprávnenosti
1.
2.

Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je
operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej
pomoci predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013):
•
skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;
•
zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej
•
moci neoprávnené zvýhodnenie;
•
podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných
cieľov.

Oprávnené projekty
Oprávnené sú len projekty zamerané na investície príjemcu pomoci spojené so spracovaním a uvádzaním 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 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
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inkubátorov (oblasť 3).
Oprávnené sú len projekty zamerané na počiatočnú investíciu príjemcu pomoci zameranú na:
a) založenie nového podniku alebo
b) rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo
c) diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.
Za založenie nového podniku sa považuje vznik mikropodniku alebo malého podniku vo vidieckej oblasti, za účelom vykonávania
oprávnenej činnosti v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie. Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý vznikol najskôr v deň
vyhlásenia výzvy na toto opatrenie. Za vznik nového podniku sa považuje zápis podniku v príslušnom registri (napríklad zápis v
obchodnom registri).
Za rozšírenie kapacity existujúceho podniku sa berie rozšírenie existujúcej kapacity z dôvodu ďalšej investície (napr. zvýšenie kapacity
výrobnej linky, alebo zariadenia, kapacity areálu, plochy areálu, počtu poskytnutých služieb a pod.) minimálne o 25 %.
Za diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom činnosti žiadateľa sa považuje:
- začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy na toto opatrenie nemal uvedené ako predmet činnosti v
oprávnení podnikať (napr. nemal ich zapísané v obchodnom registri) alebo
- začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval alebo
- začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (napr. vyrábal hliníkové okná a teraz diverzifikoval výrobu
aj na plastové okná a predmet projektu je nákup stojov na túto výrobu ).
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 66 000 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
menej rozvinutý
0,00
región 44%
74 188,64
24 482,25
8 160,75
41 545,64
Finančný plán
viac rozvinutý región
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu
0,00
74 188,64
24 482,25
8 160,75
41 545,64
Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Merná
Počiatočná
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
cieľová
jednotka
hodnota
hodnota
Merateľné
M6.4
Počet novovytvorených pracovných miest
počet
0
1
ukazovatele
projektu
Počet prijímateľov (poľnohospodárskych
podnikov), ktorí dostávajú podporu na investície
M6.4
počet
0
1
do nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych
oblastiach
Indikatívny
harmonogram
v zmysle schváleného harmonogramu výziev
výziev
Názov opatrenia
1.1.2 Podpora diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam okrem CR - B
stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

M06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
6A,:2A, 5C, 2A

Ciele opatrenia
Ciele, zdôvodnenie výberu:
Investície do podnikateľskej činnosti na vidieku umožnia vytvoriť nové pracovné príležitosti pre nezamestnaných a osobitne mladých
ľudí, čím sa podporí ekonomický rast, posilnenie vidieckej ekonomiky a zlepšenie podmienok na vidieku.
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Zdôvodnenie výberu
Podopatrenie 6.4 - Investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností reaguje na potrebu udržania existujúcich
a vytvárania nových pracovných miest na vidieku, čím sa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti 6A.
Rozsah a oprávnené činnosti
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.
Oprávnená je 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, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj
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).
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.

Oprávnení
prijímatelia

Oprávneným žiadateľom sú podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť
bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi v prípade investícii
spojených so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFE:
- fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (stredné podniky v zmysle
Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne
30%.
- fyzické a právnické osoby (stredné podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie
(EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových tržbách/príjmoch,
za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo
vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa
právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.

Oprávnené výdavky
Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva na počiatočnú investíciu, zameranú na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity
existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti a to:
- výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Zmluva s
dodávateľom/ poskytovateľom alebo zhotoviteľom tovarov, prác a služieb môže nadobudnúť účinnosť až po predložení ŽoNFP,
výdavky, pri ktorých bol dodržaný stimulačný účinok pomoci. Pomoc sa pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca
pomoci podá písomnú ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie, pred začatím práce na projekte alebo činnosti, nadobudnuté
aktíva musia byť nové s výnimkou mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Výdavky na: výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu)
alebo rozšírenie kapacity nehnuteľného majetku vrátane prípravy staveniska, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane vnútorného
vybavenia, u obstarania nehnuteľného majetku ( okrem nezastavaného a zastavaného pozemku ) najviac za sumu nepresahujúcu 30 %
celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za
sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, obstaranie nových
strojov a zariadení vrátane leasingu do výšky ich trhovej hodnoty, nehmotné investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového
softvéru. Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok: v prípade pozemkov a budov musí
prenájom pokračovať najmenej 3 roky, v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu finančného lízingu a musí zahŕňať
záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí doby prenájmu.
Investície zamerané na diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti, musia oprávnené
výdavky prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom
začatiu prác. Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných výdavkov, ak spĺňajú tieto podmienky :musia sa používať
výlučne v podniku, ktorý je príjemcom pomoci, musia byť odpisovateľné, musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán,
ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi ,musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia ostať
spojené s projektom, na ktorý bola pomoc poskytnutá, najmenej počas troch rokov.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a
Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára
2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa
vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.
Za oprávnené zariadenia sa pre všetky oblasti pre potreby tohto opatrenia považujú všetky výrobné a obslužné zariadenia a technológie
súvisiace s oprávneným predmetom projektu.
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Intenzita pomoci

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky: 34%
V rámci základnej miery podpory z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa.

Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre
rok 2016 oprávnené od 01.12.2014, úroky z dlžných súm, kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 %
celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, kúpa nehnuteľného majetku za sumu presahujúcu 30 % celkových
oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, daň z pridanej hodnoty okrem prípadov, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych
predpisov o DPH, výdavky na osobné automobily a motorky, živé zvieratá, nábytok a ostatné vnútorné vybavenie neuvedené v
oprávnených výdavkoch ( periny, uteráky, koberce a pod.), príslušenstvo ( napríklad na bicykle, lyže, tenisové rakety, kuchynský
riad, postroje pre kone, udice a pod.), počiatočný výrobný a spotrebný materiál ( pre oblasť 3 a 4 ), vlastnú prácu žiadateľa, na
získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Podmienky oprávnenosti
3.
4.

Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je
operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej
pomoci predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013):
•
skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;
•
zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej
•
moci neoprávnené zvýhodnenie;
•
podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných
cieľov.

Oprávnené projekty
Oprávnené sú len projekty zamerané na investície príjemcu pomoci spojené so spracovaním a uvádzaním 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 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 (oblasť 3).
Oprávnené sú len projekty zamerané na počiatočnú investíciu príjemcu pomoci zameranú na:
d) založenie nového podniku alebo
e) rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo
f)
diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.
Za založenie nového podniku sa považuje vznik mikropodniku alebo malého podniku vo vidieckej oblasti, za účelom vykonávania
oprávnenej činnosti v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie. Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý vznikol najskôr v deň
vyhlásenia výzvy na toto opatrenie. Za vznik nového podniku sa považuje zápis podniku v príslušnom registri (napríklad zápis v
obchodnom registri).
Za rozšírenie kapacity existujúceho podniku sa berie rozšírenie existujúcej kapacity z dôvodu ďalšej investície (napr. zvýšenie kapacity
výrobnej linky, alebo zariadenia, kapacity areálu, plochy areálu, počtu poskytnutých služieb a pod.) minimálne o 25 %.
Za diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom činnosti žiadateľa sa považuje:
- začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy na toto opatrenie nemal uvedené ako predmet činnosti v
oprávnení podnikať (napr. nemal ich zapísané v obchodnom registri) alebo
- začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval alebo
- začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (napr. vyrábal hliníkové okná a teraz diverzifikoval výrobu
aj na plastové okná a predmet projektu je nákup stojov na túto výrobu ).
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 66 000 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Finančný plán

menej rozvinutý
región 34%
viac rozvinutý región
Spolu

96 008,82
0,00

24 482,25
0,00

8 160,75
0,00

63 365,82
0,00

96 008,82

24 482,25

8 160,75

63 365,82

0,00
0,00
0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
5. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
6. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
7. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
8. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
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60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Merná
Počiatočná
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
cieľová
jednotka
hodnota
hodnota
Merateľné
ukazovatele
Počet prijímateľov (poľnohospodárskych
projektu
podnikov), ktorí dostávajú podporu na investície
M6.4
počet
0
1
do nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych
oblastiach
Indikatívny
harmonogram
V zmysle schváleného harmonogramu výziev
výziev
Názov
opatrenia
stratégie

1.3.1 Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Názov opatrenia
PRV

M01 Prenos znalostí a informačné akcie

Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

1.2. Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií
2A, 2B, 2C, 3A, 3B, P4-pôda, P4-les, 5C, 5E, 6A, 6C

Ciele opatrenia
Konkrétne aktivity v rámci špecifického cieľa majú za cieľ priblížiť vzdelávacie možnosti obyvateľom na území a to čo najbližšie k nim.
Zároveň sa má podporiť ľudský potenciál ako základná podmienka pre zlepšenie kvality života na vidieku prostredníctvom potrebných
vedomostí, zručností, celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov na území
Agroprameň (MAS), k podpore zavádzania inovácií, k lepšiemu využitiu prírodných zdrojov, ochrane životného prostredia, životných
podmienok zvierat a zlepšeniu kvality života.
Zdôvodnenie výberu
Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako dôležitý je aj
prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho rozvoja. Pre plnenie
cieľov fokusovej oblasti 3A sa podopatrenie bude sústreďovať predovšetkým na demonštračné činnosti a informačné akcie pre
poľnohospodárske podniky a spracovateľov.
Rozsah a oprávnené činnosti
Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít:
1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola,
autorizácia, platby, previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc podpory
2. oblasť ekologického poľnohospodárstva
3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda,
klíma ako a biodiverzity;
4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a protipovodňové opatrenia;
5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v
územiach NATURA 2000;
6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich aplikáciu;
7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy vrátane starostlivosti o TTP;
8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných technológií pri osevných
postupoch;
9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín;
10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na
minimalizáciu úniku skleníkových plynov;

Oprávnení
prijímatelia

Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) informačných akcií a demonštračných aktivít:
neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, ktoré v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie
aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít.
Koneční prijímatelia nefinančnej pomoci (beneficienti): aktívni ako i začínajúci poľnohospodári,
obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom
vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

Oprávnené výdavky
-

personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej
poisťovne, prenájom priestorov a potrebnej techniky, materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných publikácií v
tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu formou informačných a propagačných materiálov, i náklady na služby v
súvislosti s aktivitou, ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, zamestnancov konečného prijímateľa finančnej
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-

pomoci a osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej aktivite hradené formou faktúr na základe
prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou projektu, vecné ceny do súťaže, režijné náklady
spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity vrátane nákladov na získavanie zručností- nepriame výdavky/náklady súvisiace so
zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom
(okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. nákup tlačív, platby za telefón
atď.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Intenzita pomoci

Miera podpory z celkových oprávnených nákladov: 99%
V rámci základnej miery podpory z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa.

Neoprávnené výdavky
Výdavky, ktoré nie sú vymenované ako oprávnené.
Podmienky oprávnenosti
Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
2. V prípade, že sa v rámci opatrenia budú uplatňovať podmienky minimálnej pomoci (v zmysle Schémy minimálnej pomoci), žiadateľ
je povinný tieto podmienky spĺňať. Podmienky minimálnej pomoci (v zmysle Schémy minimálnej pomoci) budú tvoriť prílohu
k výzve na toto opatrenie.
Minimálna výška príspevku: 2 000 EUR
Výška príspevku
Maximálna výška príspevku: 15 000 EUR
(minimálna
V prípade paušálneho financovania pri nepriamych výdavkoch – možnosť paušálnej sadzby až do výšky 20% z
a maximálna)
priamych oprávnených výdavkov.
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
1.

menej rozvinutý región
Finančný plán
viac rozvinutý región
Spolu

9 234,00
0,00

6 925,50
0,00

2 308,50
0,00

0,00
0,00

9 234,00

6 925,50

2 308,50

0,00

0,00
0,00
0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
cieľová
hodnota
Počet
organizovaných
M1.2
počet
0
2
informačných aktivít
(počet)
Merateľné
ukazovatele
Účastníci zúčastnených na
projektu
M1.2
informačných aktivitách
počet
0
50
(počet osôb)
Počet vydaných
informačných materiálov
M1.2
(brožúry, informačné letáky
počet
0
800
a pod.)
(počet ks)
M1.2
Počet účastníkov odbornej
počet
0
50
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prípravy
Indikatívny
harmonogram
výziev
Názov opatrenia
stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

V zmysle schváleného harmonogramu výziev
2.1.1. Podpora dopravnej, technickej a ostatnej infraštruktúry
M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
6A, 6B

Ciele opatrenia
Cieľom je zachovanie efektívneho a udržateľného rastu vidieckych oblastí práve prostredníctvom podporovania investícií do budovania
infraštruktúry. Tieto oblasti je potrebné podporiť v záujme zabránenia odlivu obyvateľov z územia, vytvorením vhodných podmienok pre
život vo vidieckych oblastiach. Je potrebné zvýšiť životný štandard v obciach, čo bude vplývať aj na zvýšenie návštevnosti danej obce.
Zámerom je čo najviac zachovať vidiecky charakter obcí, ale takisto zabezpečiť čo najviac pracovných príležitostí pre ľudí z regiónu.
Kvalitná dopravná a technická infraštruktúra predstavujú základnú podmienku pre sprístupnenie územia, fungovania ekonomiky a života
obyvateľov. V rámci riešenia tejto problematiky je potrebné sa zamerať investície do miestnych komunikácii, ktoré budú prispievať k
oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti a zlepšia prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú
prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju. Zároveň celková kvalita prostredia sa stáva faktorom spokojnosti obyvateľov
a atraktívne obce sa stávajú potencionálnym domov prisťahovalcov. Preto je dôležité podporovať investície do zachovania občianskej
vybavenosti, úprav a zlepšovania verejných priestranstiev, parkov a verejných priestorov pre príležitosti stretávania sa a rozvíjania medzi
obecnej spolupráce, súdržnosti a pospolitosti..
Zdôvodnenie výberu
Podopatrenie 7.2. zahŕňa nasledovné činnosti:
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba,
rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych
komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde
môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému
rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Z analýz realizovaných v rámci daného územia je potreba aplikácie možností tohto podopatrenia jednoznačná. Obce vo vidieckych
oblastiach majú takto možnosť zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov.
Rozsah a oprávnené činnosti
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba,
rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych
komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde
môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému
rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Oprávnení
prijímatelia

1. obce vo vidieckych oblastiach
2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje
do chránených vodohospodárskych oblastí;

Oprávnené výdavky
-

-

výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA.
Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na MAS, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s
výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedených aktivít v časti „Rozsah a oprávnené činnosti“, pri
ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami
na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s
vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%). Výdavky na prípravné práce mohli byť
vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na MAS. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými
aktivitami v rámci tohto opatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie"
objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
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EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.
Intenzita pomoci

100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry.

Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia
procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre Výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV vyhlásené v roku 2016 oprávnené od
01.12.2014 a všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedené v časti „oprávnené výdavky“ , úroky z dlžných súm, kúpa
nezastavaného a zastavaného pozemku, DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych
predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavky je na webovom sídle zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015.

Podmienky oprávnenosti
Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné
zásady výberu operácií.“
2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo
vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa
opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty.
3. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej
vidieckej oblasti, kde môžu zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou príp. budú prispievať k
miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.). Investícia do miestnych komunikácii musí
mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať deklarovaný
účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.).
4. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný,
životaschopný a pod.;
5. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky
výdavky okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce.
6. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 36 000 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
1.

Finančný plán

menej rozvinutý
región
viac rozvinutý región
Spolu

60 669,00
0,00

45 501,75
0,00

15 167,25
0,00

60 669,00

45 501,75

15 167,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Počiatočná
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
cieľová
hodnota
hodnota
Vystavané alebo
zrekonštruované
M7.2
odvodňovacie kanály,
počet
0
2
Merateľné
prehĺbené existujúce obecné
ukazovatele
studne
projektu
Vystavané alebo
M7.2
zrekonštruované záchytné
počet
0
1
parkoviska
Vystavané alebo
M7.2
zrekonštruované miestne
m2
25 620
28 344
komunikácie a chodníky
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M7.2

Indikatívny
harmonogram
výziev
Názov opatrenia
Stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie k
fokusovej oblasti
PRV

Úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov
a pod.
Počet operácií , ktoré získali
podporu na investície do
infraštruktúry malých
rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie

m2

9 805

9 905

počet operácií

0

6

V zmysle schváleného harmonogramu výziev
2.1.2. Zlepšenie občianskej vybavenosti obcí
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
6A, 6B, 5C, P4, 3A

Ciele opatrenia
Rozvinutá infraštruktúra v oblasti občianskej vybavenosti predstavuje dôležitú oblasť pre rozvoj ekonomických a hospodárskych aktivít
v území a preto je dôležité integrovanými aktivitami podporovať vzájomnú spoluprácu obcí, obyvateľov a snažiť sa občanov zapojiť do
života obcí a územia Agroprameň (MAS). Nástrojom je skvalitniť služby v obciach, spoločenské a kultúrne vyžitie a zároveň posilniť
bezpečnosť obyvateľov. Zároveň je potrebné podporovať investície do zázemia kultúrnych a športových zariadení. Na rozvoj podnikania
je potrebné vytvoriť podmienky v podobe rekonštrukcie objektov, ktoré stratili svoj pôvodný význam.
Zdôvodnenie výberu
Z analýzy potrieb vyplývajú potreby realizácie aktivít, ktoré zahŕňa opatrenie 7.4.
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, 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 v území Agroprameň (MAS)

Oprávnené výdavky
-

-

výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na Agroprameň
(MAS). Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na Agroprameň (MAS), s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné
práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedených aktivít v časti „Rozsah a oprávnené
činnosti“, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod
výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s
vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%). Výdavky na prípravné práce mohli byť
vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na MAS. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, vrátane výdavkov na začlenenie
prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

124

-

Intenzita pomoci

100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry

Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia
procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre Výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV vyhlásené v roku 2016 oprávnené od
01.12.2014 a všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedené v časti „oprávnené výdavky“, úroky z dlžných súm, kúpa
nezastavaného a zastavaného pozemku, DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych
predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavky je na webovom sídle zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015.

Podmienky oprávnenosti

1. Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“

2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo
vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa
opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty.
3. Investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie a do úspor energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto investície súčasťou
iných investícií v rámci operácie (projektu) a v rámci tohto opatrenia. Pri aktivite 3 sa za miestne služby považujú len služby spojené
so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s
poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských
škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční;
4. V rámci aktivity 4 je ako súčasť investícií súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a prevenciou proti vandalizmu na verejných
priestoroch možné do projektov realizácie montáže kamerových systémov zahrnúť budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia.
5. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný,
životaschopný a pod.
6. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky
výdavky okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce.
7. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku 57 000 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
menej rozvinutý
0,00
0,00
región
102 000,00
76 500,00
25 500,00
Finančný plán
viac rozvinutý región
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu

102 000,00

76 500,00

25 500,00

0,00

0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
cieľová
hodnota
Zrekonštruované
nevyužívané objekty pre
M7.4
počet
6
8
komunitnú/spolkovú
Merateľné
činnosť
ukazovatele
projektu
Zrekonštruované
M7.4
objekty na trávenie
počet
12
14
voľného času
Zrekonštruované
M7.4
(vrátane prístavby,
počet
2
4
prestavby) domy smútku
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M7.4
Indikatívny
harmonogram
výziev
Názov opatrenia
Stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

Zmodernizované
alebo nainštalované
kamerové systémy
Počet operácií, ktoré
získali podporu na
investície do miestnych
základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo

počet

0

1

počet operácii

20

27

V zmysle schváleného harmonogramu výziev
4.1.1 Podpora podnikateľských činností v oblasti cestovného ruchu - A
M06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
6A, 2A, 5C

Ciele opatrenia
Cieľom opatrenia je uľahčiť diverzifikáciu do nepoľnohospodárskych činností a stimulovať tak nielen udržanie pracovných miest ale aj
ich vytváranie a to prostredníctvom aktivít, ktoré budú mať dopad na ďalšie zdroje príjmov z nepoľnohospodárskych činnosti. Podpora
v rámci tohto opatrenia tak bude mať ďalšie multiplikačné dopady na územie Agroprameň (MAS) v podobe nových pracovných
príležitosti, posilnenia ekonomického potenciálu územia, zvýšia sa príjmy obcí a v neposlednej rade dôjde k rozvoju služieb na vidieku.
Opatrenie sa viaže na nízku konkurencieschopnosť poľnohospodárstva v území, nedostatku pracovných príležitosti a podporu
podnikateľských aktivít.
Zdôvodnenie výberu
Podopatrenie 6.4 - Investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností reaguje na potrebu udržania existujúcich
a vytvárania nových pracovných miest na vidieku, čím sa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti 6A.
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.
Oprávnená je 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, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj
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).
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 mimo poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá do
prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá 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

Oprávnení
prijímatelia

Oprávneným žiadateľom sú podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť
bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú:
Oblasť 1: v prípade investícii spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou:
- fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových
tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%, ktoré
obhospodarujú lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej
majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie
s ním
- nepoľnohospodárske, nelesnícke a neakvakultúrne mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach (v
zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).
- fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (mikropodniky, malé podniky
v zmysle Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej
prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania Žiadosti o NFP
predstavuje minimálne 30%.
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Oprávnené výdavky
Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva na počiatočnú investíciu, zameranú na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity
existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti a to:
výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Zmluva s
dodávateľom/ poskytovateľom alebo zhotoviteľom tovarov, prác a služieb môže nadobudnúť účinnosť až po predložení ŽoNFP, výdavky,
pri ktorých bol dodržaný stimulačný účinok pomoci. Pomoc sa pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca pomoci podá
písomnú ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie, pred začatím práce na projekte alebo činnosti, nadobudnuté aktíva musia byť
nové, s výnimkou mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Výdavky na: výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rozšírenie
kapacity nehnuteľného majetku vrátane prípravy staveniska,, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane vnútorného vybavenia; u
obstarania nehnuteľného majetku ( okrem nezastavaného a zastavaného pozemku ) najviac za sumu nepresahujúcu 30 % celkových
oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu
nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, obstaranie nových strojov a
zariadení vrátane leasingu do výšky ich trhovej hodnoty, nehmotné investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru.
Vnútorné vybavenie nehnuteľného majetku (elektrospotrebiče, prístroje a technológie ( napr. sauna, zariadenie posilňovne ) súvisiace s
cieľom projektu. Pokiaľ nie sú súčasťou stavby musí ísť o majetok zaradený do dlhodobého hmotného majetku ( t.j. samostatné hnuteľné
veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s obstarávacou cenou nad 1700 EUR resp. s cenou
pod 1700 EUR, pokiaľ doba ich použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok). Stroje slúžiace na výrobu alebo poskytovanie služieb v súlade s
cieľom projektu, pričom v oblasti 1 maximálne spolu do 30 % oprávnených výdavkov projektu. Za oprávnené zariadenia sa pre všetky
oblasti pre potreby tejto výzvy považujú všetky výrobné a obslužné zariadenia a technológie súvisiace s oprávneným predmetom projektu.
Výdavky súvisiace s úpravou okolia vrátane zelenej infraštruktúry – stromy, kríky a pod ak sú súčasťou stavebnej investície max do
výšky 5 % z oprávnených výdavkov projektu. Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok: v
prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej 3 roky; v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu
finančného lízingu a musí zahŕňať záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí doby prenájmu.
Investície zamerané na diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti, musia oprávnené
výdavky prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu
prác. Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných výdavkov, ak spĺňajú tieto podmienky: musia sa používať výlučne v
podniku, ktorý je príjemcom pomoci; musia byť odpisovateľné; musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú
v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi; musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia ostať spojené s
projektom, na ktorý bola pomoc poskytnutá, najmenej počas troch rokov.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ)
č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na
predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené
výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné
náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Intenzita pomoci

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 44%
V rámci základnej miery podpory z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa.

Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre
rok 2016 oprávnené od 01.12.2014, úroky z dlžných súm, kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 %
celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, kúpa nehnuteľného majetku za sumu presahujúcu 30 % celkových
oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, daň z pridanej hodnoty okrem prípadov, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych
predpisov o DPH, výdavky na osobné automobily a motorky, na živé zvieratá, nábytok a ostatné vnútorné vybavenie neuvedené v
oprávnených výdavkoch ( periny, uteráky, koberce a pod.), príslušenstvo ( napríklad na bicykle, lyže, tenisové rakety, kuchynský
riad, postroje pre kone, udice a pod.).

Neoprávnené projekty
1.

2.
3.

projekty zamerané na budovanie a obnovu 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, ak je príjemcom pomoci fyzická alebo právnická osoba obhospodarujúca les a
investícia sa realizuje na lesných pozemkoch;
projekty súvisiace s drevospracujúcim priemyslom (piliarska výroba, výroba nábytku a pod.), s výnimkou využívania dreva ako OZE;
projekty, ktoré súvisia s akvakultúrou, ako je rybárska turistika, environmentálne služby v oblasti akvakultúry, vzdelávacie aktivity
súvisiace s akvakultúrou a pod. v prípade, ak je príjemcom pomoci fyzická alebo právnická osoba, podnikajúca v hospodárskom
chove rýb.

Podmienky oprávnenosti
1.
2.

Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je
operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej
pomoci predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013):
•
skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;
•
zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;
•
podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných
cieľov.
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Oprávnené projekty
Oprávnené sú len projekty zamerané na počiatočnú investíciu príjemcu pomoci zameranú na:
g) založenie nového podniku alebo
h) rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo
i)
diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.
Za založenie nového podniku sa považuje vznik mikropodniku alebo malého podniku vo vidieckej oblasti, za účelom vykonávania
oprávnenej činnosti v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie. Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý vznikol najskôr v deň
vyhlásenia výzvy na toto opatrenie. Za vznik nového podniku sa považuje zápis podniku v príslušnom registri (napríklad zápis v
obchodnom registri).
Za rozšírenie kapacity existujúceho podniku sa berie rozšírenie existujúcej kapacity z dôvodu ďalšej investície (napr. zvýšenie počtu
lôžok, počtu vyrobených výrobkov, výkonu, kapacity výrobnej linky, alebo zariadenia, kapacity areálu, plochy areálu, počtu poskytnutých
služieb a pod.) minimálne o 25 %.
Za diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom činnosti žiadateľa sa považuje:
- začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy na toto opatrenie nemal uvedené ako predmet činnosti v
oprávnení podnikať (napr. nemal ich zapísané v obchodnom registri, t.j. nemal zapísané napr. služby ubytovania a projekt rieši
investíciu do ubytovacieho zariadenia) alebo
- začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval (napr. poskytoval ubytovacie služby, ale neposkytoval služby wellness a
predmetom projektu sú sauny) alebo
- začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (napr. vyrábal hliníkové okná a teraz diverzifikoval výrobu
aj na plastové okná a predmet projektu je nákup stojov na túto výrobu ).
Projekty sú zamerané na investície príjemcu pomoci:
1) projekty spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (oblasť 1) zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné
a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov
(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, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na
rozvoj rekreačných a relaxačných činností).
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 66 000 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné

Finančný plán

menej rozvinutý
región 44%
viac rozvinutý región

74 188,64
0,00

24 482,25
0,00

8 160,75
0,00

41 545,64
0,00

74 188,64

24 482,25

8 160,75

41 545,64

Spolu

0,00
0,00
0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
cieľová
hodnota
Počet novovytvorených
M6.4
počet
0
1
pracovných miest
Rekonštruované
alebo modernizované
M6.4
priestory alebo areály
počet
0
1
Merateľné
zamerané na relaxačné
ukazovatele
a rekreačné činnosti
projektu
Poľnohospodári, ktorí
M6.4
počet
0
1
diverzifikovali svoju činnosť
Počet prijímateľov
(poľnohospodárskych
podnikov), ktorí dostávajú
M6.4
podporu na investície do
počet
0
1
nepoľnohospodárskych
činností vo vidieckych
oblastiach
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Indikatívny
harmonogram
výziev
Názov opatrenia
Stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

V zmysle schváleného harmonogramu výziev
4.1.1 Podpora podnikateľských činností v oblasti cestovného ruchu - B
M06 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
6A, 2A, 5C

Ciele opatrenia
Cieľom opatrenia je uľahčiť diverzifikáciu do nepoľnohospodárskych činností a stimulovať tak nielen udržanie pracovných miest ale aj
ich vytváranie a to prostredníctvom aktivít, ktoré budú mať dopad na ďalšie zdroje príjmov z nepoľnohospodárskych činnosti. Podpora
v rámci tohto opatrenia tak bude mať ďalšie multiplikačné dopady na územie Agroprameň (MAS) v podobe nových pracovných
príležitosti, posilnenia ekonomického potenciálu územia, zvýšia sa príjmy obcí a v neposlednej rade dôjde k rozvoju služieb na vidieku.
Opatrenie sa viaže na nízku konkurencieschopnosť poľnohospodárstva v území, nedostatku pracovných príležitosti a podporu
podnikateľských aktivít.
Zdôvodnenie výberu
Podopatrenie 6.4 - Investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností reaguje na potrebu udržania existujúcich
a vytvárania nových pracovných miest na vidieku, čím sa prispeje k napĺňaniu fokusovej oblasti 6A.
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.
Oprávnená je 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, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj
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).
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 mimo poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá do
prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá 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

Oprávnení
prijímatelia

Oprávneným žiadateľom sú podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť
bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú:
Oblasť 1: v prípade investícii spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou:
- fyzické a právnické osoby (stredné podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie
(EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových tržbách/príjmoch,
za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo
vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa
právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním
- nepoľnohospodárske, nelesnícke a neakvakultúrne stredné podniky vo vidieckych oblastiach (v zmysle Prílohy
I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).
- fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (stredné podniky v zmysle
Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania Žiadosti o NFP predstavuje
minimálne 30%.

Oprávnené výdavky
Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva na počiatočnú investíciu, zameranú na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity
existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti a to:
výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Zmluva s
dodávateľom/ poskytovateľom alebo zhotoviteľom tovarov, prác a služieb môže nadobudnúť účinnosť až po predložení ŽoNFP, výdavky,
pri ktorých bol dodržaný stimulačný účinok pomoci. Pomoc sa pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca pomoci podá
písomnú ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie, pred začatím práce na projekte alebo činnosti, nadobudnuté aktíva musia byť
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nové, s výnimkou mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Výdavky na: výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rozšírenie
kapacity nehnuteľného majetku vrátane prípravy staveniska,, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane vnútorného vybavenia; u
obstarania nehnuteľného majetku ( okrem nezastavaného a zastavaného pozemku ) najviac za sumu nepresahujúcu 30 % celkových
oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu
nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, obstaranie nových strojov a
zariadení vrátane leasingu do výšky ich trhovej hodnoty, nehmotné investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru.
Vnútorné vybavenie nehnuteľného majetku (elektrospotrebiče, prístroje a technológie ( napr. sauna, zariadenie posilňovne ) súvisiace s
cieľom projektu. Pokiaľ nie sú súčasťou stavby musí ísť o majetok zaradený do dlhodobého hmotného majetku ( t.j. samostatné hnuteľné
veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s obstarávacou cenou nad 1700 EUR resp. s cenou
pod 1700 EUR, pokiaľ doba ich použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok). Stroje slúžiace na výrobu alebo poskytovanie služieb v súlade s
cieľom projektu, pričom v oblasti 1 maximálne spolu do 30 % oprávnených výdavkov projektu. Za oprávnené zariadenia sa pre všetky
oblasti pre potreby tejto výzvy považujú všetky výrobné a obslužné zariadenia a technológie súvisiace s oprávneným predmetom projektu.
Výdavky súvisiace s úpravou okolia vrátane zelenej infraštruktúry – stromy, kríky a pod ak sú súčasťou stavebnej investície max do
výšky 5 % z oprávnených výdavkov projektu. Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok: v
prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej 3 roky; v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu
finančného lízingu a musí zahŕňať záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí doby prenájmu.
Investície zamerané na diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti, musia oprávnené
výdavky prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu
prác. Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných výdavkov, ak spĺňajú tieto podmienky: musia sa používať výlučne v
podniku, ktorý je príjemcom pomoci; musia byť odpisovateľné; musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú
v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi; musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia ostať spojené s
projektom, na ktorý bola pomoc poskytnutá, najmenej počas troch rokov.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená
MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ)
č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na
predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené
výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné
náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Intenzita pomoci

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky: 34%
V rámci základnej miery podpory z celkových oprávnených výdavkov sa uplatňuje vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa.

Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre
rok 2016 oprávnené od 01.12.2014, úroky z dlžných súm, kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 %
celkových oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, kúpa nehnuteľného majetku za sumu presahujúcu 30 % celkových
oprávnených nákladov na príslušnú operáciu, daň z pridanej hodnoty okrem prípadov, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych
predpisov o DPH, výdavky na osobné automobily a motorky, na živé zvieratá, nábytok a ostatné vnútorné vybavenie neuvedené v
oprávnených výdavkoch ( periny, uteráky, koberce a pod.), príslušenstvo ( napríklad na bicykle, lyže, tenisové rakety, kuchynský
riad, postroje pre kone, udice a pod.).

Neoprávnené projekty
4.

5.
6.

projekty zamerané na budovanie a obnovu 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, ak je príjemcom pomoci fyzická alebo právnická osoba obhospodarujúca les a
investícia sa realizuje na lesných pozemkoch;
projekty súvisiace s drevospracujúcim priemyslom (piliarska výroba, výroba nábytku a pod.), s výnimkou využívania dreva ako OZE;
projekty, ktoré súvisia s akvakultúrou, ako je rybárska turistika, environmentálne služby v oblasti akvakultúry, vzdelávacie aktivity
súvisiace s akvakultúrou a pod. v prípade, ak je príjemcom pomoci fyzická alebo právnická osoba, podnikajúca v hospodárskom
chove rýb.

Podmienky oprávnenosti
3.
4.

Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je
operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej
pomoci predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013):
•
skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;
•
zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;
•
podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných
cieľov.

Oprávnené projekty
Oprávnené sú len projekty zamerané na počiatočnú investíciu príjemcu pomoci zameranú na:
j)
založenie nového podniku alebo
k) rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo
l)
diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.
Za založenie nového podniku sa považuje vznik mikropodniku alebo malého podniku vo vidieckej oblasti, za účelom vykonávania
oprávnenej činnosti v rámci vyhlásenej výzvy na toto opatrenie. Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý vznikol najskôr v deň
vyhlásenia výzvy na toto opatrenie. Za vznik nového podniku sa považuje zápis podniku v príslušnom registri (napríklad zápis v
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obchodnom registri).
Za rozšírenie kapacity existujúceho podniku sa berie rozšírenie existujúcej kapacity z dôvodu ďalšej investície (napr. zvýšenie počtu
lôžok, počtu vyrobených výrobkov, výkonu, kapacity výrobnej linky, alebo zariadenia, kapacity areálu, plochy areálu, počtu poskytnutých
služieb a pod.) minimálne o 25 %.
Za diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom činnosti žiadateľa sa považuje:
- začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy na toto opatrenie nemal uvedené ako predmet činnosti v
oprávnení podnikať (napr. nemal ich zapísané v obchodnom registri, t.j. nemal zapísané napr. služby ubytovania a projekt rieši
investíciu do ubytovacieho zariadenia) alebo
- začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval (napr. poskytoval ubytovacie služby, ale neposkytoval služby wellness a
predmetom projektu sú sauny) alebo
- začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (napr. vyrábal hliníkové okná a teraz diverzifikoval výrobu
aj na plastové okná a predmet projektu je nákup stojov na túto výrobu ).
Projekty sú zamerané na investície príjemcu pomoci:
2) projekty spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (oblasť 1) zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné
a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov
(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, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na
rozvoj rekreačných a relaxačných činností).
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 66 000 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
menej rozvinutý
0,00
región 34%
96 008,82
24 482,25
8 160,75
63 365,82
Finančný plán
viac rozvinutý región
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu
0,00
96 008,82
24 482,25
8 160,75
63 365,82
Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
5. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
6. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
7. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
8. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
Počiatočná hodnota
cieľová
hodnota
Rekonštruované
alebo modernizované
M6.4
priestory alebo areály
počet
0
1
zamerané na relaxačné
a rekreačné činnosti
Merateľné
ukazovatele
Poľnohospodári, ktorí
M6.4
počet
0
1
projektu
diverzifikovali svoju činnosť
Počet prijímateľov
(poľnohospodárskych
podnikov), ktorí dostávajú
M6.4
podporu na investície do
počet
0
1
nepoľnohospodárskych
činností vo vidieckych
oblastiach
Indikatívny
harmonogram
V zmysle schváleného harmonogramu výziev
výziev
Názov opatrenia
5.1.1
Riešenie problémov odpadového hospodárstva
stratégie
Názov opatrenia
PRV

M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Názov
podopatrenia PRV

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
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Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

6B, 5C, P4, 6A, 3A

Ciele opatrenia
Vytvorenie podmienok, ktoré zabezpečia zlepšenie životného prostredia so zreteľom na špecifické požiadavky a potreby územia
a vytvárajú synergický a komplementárny súlad s ostatnými opatreniami. Zároveň z pohľadu ochrany životného prostredia je potrebné
vytvoriť podmienky na efektívne a spoľahlivé systémy odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi, zabezpečiť
výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete a vyriešiť problematiku separovaného zberu čím sa prospeje k zvyšovaniu
úrovne zdravého životného prostredia a zdravého životného spôsobu. Uvedené činnosti budú synergicky dopĺňane prostredníctvom
opatrenia 1.3.1 Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
Zdôvodnenie výberu
Z analýzy potrieb vyplývajú potreby realizácie aktivít, ktoré zahŕňa opatrenie 7.4.
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, 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 v území Agroprameň (MAS)
Oprávnené výdavky
-

-

výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na Agroprameň
(MAS). Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na Agroprameň (MAS), s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné
práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedených aktivít v časti „Rozsah a oprávnené
činnosti“, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod
výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s
vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%). Výdavky na prípravné práce mohli byť
vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na MAS. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, vrátane výdavkov na začlenenie
prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Intenzita pomoci
100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry.
Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia
procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre Výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV vyhlásené v roku 2016 oprávnené od
01.12.2014 a všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedené v časti „oprávnené výdavky“ , úroky z dlžných súm, kúpa
nezastavaného a zastavaného pozemku, DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych
predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavky je na webovom sídle zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015.

Podmienky oprávnenosti
1.
2.

Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo
vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa
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opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty.
Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný,
životaschopný a pod.
4. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky výdavky
okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce.
5. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 5 000 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
menej rozvinutý
0,00
0,00
región
0,00
0,00
0,00
Finančný plán
viac rozvinutý región
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí byť
„áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Počiatočná
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
cieľová
hodnota
hodnota
Merateľné
Počet operácií, ktoré získali
ukazovatele
podporu na investície do
M7.4
počet
0
1
projektu
miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo
Odstránené divoké skládky
M7.4
počet
0
1
Indikatívny
harmonogram
V zmysle schváleného harmonogramu výziev
výziev
Názov opatrenia
5.1.2 Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie
stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

M07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
6A, 6B

Ciele opatrenia
Cieľom je zachovanie efektívneho a udržateľného rastu vidieckych oblastí práve prostredníctvom podporovania investícií do budovania
infraštruktúry. Tieto oblasti je potrebné podporiť v záujme zabránenia odlivu obyvateľov z územia, vytvorením vhodných podmienok pre
život vo vidieckych oblastiach. Je potrebné zvýšiť životný štandard v obciach, čo bude vplývať aj na zvýšenie návštevnosti danej obce.
Zámerom je čo najviac zachovať vidiecky charakter obcí, ale takisto zabezpečiť čo najviac pracovných príležitostí pre ľudí z regiónu.
S cieľom zachovania kvalitných prírodných zdrojov je potrebné riešiť zlý technický stav kanalizácií, a poddimenzovanosť niektorých
úsekov kanalizácií, resp. chýbajúcu kanalizáciu a ČOV čím sa bude predchádzať riziku znečisťovania životného prostredia
Zdôvodnenie výberu
Podopatrenie 7.2. zahŕňa nasledovné činnosti:
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba,
rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych
komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde
môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému
rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
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- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Z analýz realizovaných v rámci daného územia je potreba aplikácie možností tohto podopatrenia jednoznačná. Obce vo vidieckych
oblastiach majú takto možnosť zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov.
Rozsah a oprávnené činnosti
-

-

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do
miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej
vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k
miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Oprávnení prijímatelia
1. obce vo vidieckych oblastiach
2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré
sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí;

Oprávnené výdavky
-

-

výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA.
Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na MAS, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s
výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedených aktivít v časti „Rozsah a oprávnené činnosti“, pri
ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami
na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s
vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%). Výdavky na prípravné práce mohli byť
vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na MAS. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými
aktivitami v rámci tohto opatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie"
objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.
Výdavky pre žiadateľa / prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli
zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je
vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia
EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené - výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na
základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1.
januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O, ktoré začalo najneskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Intenzita pomoci
100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry.
Neoprávnené výdavky
-

výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na MAS (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia
procesu obstarávania tovarov, služieb a prác, ktoré je pre Výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV vyhlásené v roku 2016 oprávnené od
01.12.2014 a všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedené v časti „oprávnené výdavky“ , úroky z dlžných súm, kúpa
nezastavaného a zastavaného pozemku, DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych
predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavky je na webovom sídle zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015.

Podmienky oprávnenosti
Splnenie všetkých relevantných kritérií, uvedených v časti „Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií/Hlavné zásady
výberu operácií.“
2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo
vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa
opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty.
3. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej
vidieckej oblasti, kde môžu zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou príp. budú prispievať k
miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.). Investícia do miestnych komunikácii musí
mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel
(napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.).
4. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný,
životaschopný a pod.;
5. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky výdavky
okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce.
6. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním.
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 35 807,66 EUR
a maximálna)
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Finančný plán
1.

134

menej rozvinutý
región
viac rozvinutý región
Spolu

22 446,00
0,00

16 834,50
0,00

5 611,50
0,00

22 446,00

16 834,50

5 611,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Žiadateľ musí spĺňať:
1. Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia platné v čase vyhlásenia výzvy pre príslušné opatrenie.
2. Hodnotiace kritéria - hodnotenie pozostáva z niekoľko rôznych druhov kritérií. V rámci hodnotenia možno ako odpoveď na otázky
splnené/nesplnené použiť len dve možnosti, a to „áno“ alebo „nie“. Aby bol projekt prijateľný, odpoveďou na všetky otázky musí
byť „áno“. Po splnení týchto kritérií postupuje projekt do druhej fázy hodnotenia, v ktorej sú hodnotené tzv. výberové kritéria.
3. Výberové kritéria, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD. V tejto časti sa rozširuje spektrum odpovedí na pomocné
otázky, pričom každá odpoveď je obodovaná daným počtom bodov.
4. Maximálny počet bodov, ktorý môže projekt získať je 100 bodov. Na to, aby bol projektový návrh prijateľný musí získať minimálne
60 bodov. V rámci hodnotenia budú aplikované aj nasledovné princípy: komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť,
efektívnosť projektu.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Celková
Počiatočná
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
Merná jednotka
cieľová
hodnota
hodnota
Merateľné
Výstavba, rekonštrukcia,
ukazovatele
M7.2
modernizácia, dostavba
bm
0
200
projektu
kanalizácie, vodovodu
Počet obyvateľov, ktorí majú
M7.2
prospech zo zlepšenia
počet
0
35
služieb/infraštruktúry
Indikatívny
harmonogram
V zmysle schváleného harmonogramu výziev
výziev
Názov opatrenia
6.1.1 Národná a nadnárodná spolupráca
Stratégie
Názov opatrenia
PRV
Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

M19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
6B

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Ciele opatrenia
V rámci implementácie stratégie rozvoja je nevyhnutná spolupráca s podobnými združeniami, ktoré už majú v implementácii prístupu
LEADER skúsenosti, ale aj so začínajúcimi združeniami. Hlavným cieľom je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu
a prenos skúsenosti s implementáciou prístupu Leader. Uskutočnené aktivity budú zamerané na ochranu kultúrneho a prírodného
dedičstva. Podporené budú služby a nové produkty cestovného ruchu, založené na tradičných remeslách a odvetviach hraničného územia,
ktoré vytvárajú pôdu pre rozvoj lokálneho podnikania.
Rozsah a oprávnené činnosti
-

Národná spolupráca – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou
schválenou MAS a/alebo s verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré pracujú na princípoch LEADER/CLLD na území SR.
Nadnárodná spolupráca– MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou
schválenou MAS v EÚ a/alebo s verejno-súkromným partnerstvom, ktoré pracujú na princípoch LEADER/CLLD, na území EÚ
alebo tretích krajín.

Oprávnení prijímatelia
Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na implementáciu stratégie miestneho rozvoja. Okrem schválených
miestnych akčných skupín môže byť partnerom projektu aj iné verejno-súkromné partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER/CLLD.
Partner projektu, ktorým bude verejno-súkromné partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER/CLLD (bez štatútu MAS) zo SR môže
byť zároveň aj prijímateľom.
Oprávnené výdavky
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1. predbežnú technickú podporu národného alebo nadnárodného projektu spolupráce
2. realizáciu národného alebo nadnárodného projektu spolupráce
Podrobnejší zoznam oprávnených, resp., neoprávnených nákladov bude definovaný vo výzve RO.
Výška príspevku
Minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna
Maximálna výška príspevku: 70 000 EUR
a maximálna)

Finančný plán

menej
rozvinutý
región
viac rozvinutý
región
Spolu

Spolu

EÚ

ŠR

iné

70 000,00

52 500,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

52 500,00

17 500,00

0,00

0,00

VZ

Intenzita pomoci
Maximálna miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: do 100 % v závislosti od uplatňovaných pravidiel štátnej pomoci
a pomoci de minimis
Podmienky oprávnenosti, výška príspevku, hlavné zásady výberu operácií, princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich
kritérií
Podmienky budú stanovené RO pre PRV SR 2014 – 2020.

Merateľné
ukazovatele
projektu

M19

Národná spolupráca

počet

0

Celková
cieľová
hodnota
1

M19

Nadnárodná spolupráca

počet

0

1

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

Merná jednotka

Počiatočná
hodnota

Názov opatrenia
Stratégie

6.2.1 Zabezpečiť činnosť partnerstva Agroprameň (MAS)

Názov opatrenia
PRV

M19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Názov
podopatrenia PRV
Priradenie
k fokusovej oblasti
PRV

19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
6B

Ciele opatrenia
Cieľom opatrenia je zabezpečenie činnosti partnerstva Agroprameň (MAS) z pohľadu inštitucionálneho, ekonomického a sociálneho.
Aktivity sú zamerané na propagáciu, informovanie o území Agroprameň (MAS) a výsledkoch stratégie CLLD. S cieľom úspešne
implementovať stratégiu CLLD sa bude dôraz klásť aj na vzdelávanie zamestnancov a potencionálnych prijímateľov.
Zdôvodnenie výberu
Príspevok opatrenia k miestnemu rozvoju vychádza z charakteru samotnej metódy LEADER, ktorá je zameraná na lokálne komunity a ich
podporu prostredníctvom realizácie stratégií CLLD, ktoré reflektujú konkrétne potreby lokálnych komunít.
Rozsah a oprávnené činnosti
1)

•
•
•
•
•

2)

•
•
•

financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD:
personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové vrátane nákladov na prenájom kancelárskych priestorov, osobné
náklady, poistenie),
vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení pre
predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.
náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní
národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,
finančné náklady (napr. bankové poplatky),
náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS),
financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:
propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj,
zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác,
vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.

3.
Oprávnení prijímatelia
Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na implementáciu stratégie miestneho rozvoja.
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Oprávnené výdavky
4. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a
výsledkoch stratégie CLLD; výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS,
ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.
Intenzita pomoci

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %.

Výška príspevku
(minimálna
a maximálna)

Finančný plán

Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na oživenie nesmú presiahnuť 20% celkových nákladov,
ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja. Časť výdavkov súvisiacich s chodom MAS a
animáciou bude hradená formou paušálnej platby, ktorá bude stanovená na základe výpočtov a analýz
primeranosti nákladov.
Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 15 % a max 25 % z celkových výdavkov
v rámci operácie Chod miestnej akčnej skupiny a animácia.
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
menej
rozvinutý
0,00
0,00
región
20 757,90
15 568,43
5 189,48
viac rozvinutý región
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu

20 757,90

15 568,43

0,00

5 189,48

0,00

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Podmienky budú stanovené RO pre PRV SR 2014 – 2020.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Kód/ID

Merateľné
ukazovatele
projektu

M19

M19
M19
M19
Indikatívny
harmonogram
výziev

Názov/Ukazovateľ
Zrealizované vzdelávacie
akcie pre potencionálnych
prijímateľov
Zrealizované akcie na
rozširovanie vedomostí a
zručností pri vykonávaní
stratégie CLLD
Propagačné akcie
Celkové verejné výdavky
podpora pri prevádzkových
nákladoch a oživení

Merná jednotka

Počiatočná
hodnota

Celková
cieľová
hodnota

Počet

0

4

počet

4

5

počet

15

17

EUR

0

20 757,90

Neuplatňuje sa

5.2.2 Akčný plán špecifikácie ŠC IROP
Agroprameň (MAS).

2014 – 2020 v rámci stratégie CLLD

Tabuľka č.65: Akčný plán špecifikácie ŠC IROP 2014 – 2020
Názov opatrenia stratégie
1.2.1 Podpora podnikania a inovácií
Názov investičnej priority OP
5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Priradenie k špecifickému cieľu
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
OP
Ciele opatrenia
Prostredníctvom aktivít dôjde k podpore malých a stredných podnikateľov nepoľnohospodárskeho charakteru. Cieľom je zvýšiť rozvoj
malých podnikov v oblasti malej výroby a služieb a znížiť tak podiel obyvateľov územia, ktorí dochádzajú za prácou do okolitých miest.
Malí a strední podnikatelia na vidieku vytvárajú podmienky pre rodinné zamestnávanie. Zároveň rozvojom alternatívnych činností v
poľnohospodárstve dôjde k podpore výroby/ predaja miestnych nepoľnohospodárskych produktov i remeselníkmi čo bude mať v konečnom
dôsledku vplyv na zvyšovanie pridanej hodnoty miestnych produktov, doplnkových príjmov i na zvýšenie zamestnanosti.
Zdôvodnenie výberu
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe
a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast udržateľných
pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií.
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Rozsah a oprávnené činnosti
A1 Podpora podnikania a inovácií
obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
podpora marketingových aktivít
podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.
Oprávnení prijímatelia
- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH,
- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH.
Prijímateľ: súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné
Pravidlá spolufinancovania
Zdroje EÚ
Súkromné zdroje
zdroje
Spolu
EFRR
ŠR
Prijímateľ
55%
0%
45%
100%
Oprávnené výdavky
Konkretizácia oprávnenosti výdavkov (vecná a časová oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie pravidlá oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú stanovené v zmysle ustanovené RO pre IROP a uvedené v Príručke pre žiadateľa z
Prioritnej osi 5 IROP.
Neoprávnené výdavky
- úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov, kúpa nezastavaného a
zastavaného pozemku vo výške presahujúcej 10% celkových oprávnených výdavkov na príslušný projekt. V prípade zanedbaných plôch
a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %, DPH
okrem prípadov, kedy nie je možné nárokovať jej odpočet podľa platnej legislatívy členského štátu, investície, ktorých cieľom je
zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES, podniky v ťažkostiach vymedzené v
právnych predpisoch EÚ o štátnej pomoci, investície do infraštruktúry letísk pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo nie
sú sprevádzané nevyhnutnými investíciami na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.
Výška príspevku
minimálna výška príspevku na projektu : 1 000 EUR
(minimálna a maximálna)
maximálna výška príspevku na projekt: 46 000 E UR
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
menej rozvinutý región
(10%)
0,00
0,00
193 450,90
106 398
87 052,90
Finančný plán
viac rozvinutý región
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu
0,00
0,00
193 450,90
106 398
87 052,90
Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Hodnotiace kritériá pre výber projektov:
- vylučujúce kritériá - sú vyhodnocované iba možnosťou áno (1) alebo možnosťou nie (0). Udelenie možnosti ,,nie“ pri vylučujúcom
kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie ŽoNFP.
- bodované kritériá - slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne určitého aspektu ŽoNFP. Tieto kritériá slúžia na vytvorenie poradia
schvaľovaných ŽoNFP, ktorým je umožnené vzájomné kvalitatívne porovnanie schvaľovaných ŽoNFP. Pri bodovaných hodnotiacich
kritériách sa stanoví minimálny počet bodov, ktoré musia byť dosiahnuté, aby mohlo dôjsť k vyhodnoteniu splnenia hodnotiacich
kritérií. Minimálna hranica na splnenie odborného hodnotenia predstavuje 60% z maximálneho počtu bodov.
- rozlišovacie kritériá sa uplatnia v prípade rovnosti bodov pridelených žiadostiam o NFP (na hranici disponibilnej alokácie na výzvy).
Tieto sú primárne určené z bodovaných hodnotiacich kritérií z odborného hodnotenia ŽoNFP, pričom sa vyberú dve kritéria. Poradie
na základe rozlišovacích kritérií sa určí na základe dosiahnutého počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho
počtu po najnižší počet bodov.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Merná
Počiatočná
Celková cieľová
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
jednotka
hodnota
hodnota
4
Nárast zamestnanosti v
5.1.1
FTE
0
podporovaných podnikoch
Počet podnikov, ktoré dostávajú
Merateľné ukazovatele
podporu s cieľom
5.1.1
počet
0
2
projektu
predstaviť výrobky, ktoré sú pre
firmu nové
Počet podnikov, ktorým sa
5.1.1
počet
0
4
poskytuje podpora
Počet podnikov, ktoré dostávajú
5.1.1
počet
0
1
podporu s cieľom
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predstaviť výrobky, ktoré sú pre
trh nové
5.1.1
Marketingové aktivity
Dátum vyhlásenia výzvy :
Indikatívny
harmonogram výziev

počet

0

1

A1 Podpora podnikania a inovácií 02/2021

Názov opatrenia stratégie
2.1.3
Zlepšenie verejnej infraštruktúry v rámci mestsko – vidieckych sídiel
Názov investičnej priority
5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
OP
Priradenie
k 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných
špecifickému cieľu OP
službách a vo verejných infraštruktúrach
Ciele opatrenia
Podpora v rámci ŠC je zameraná na riešenie vzťahov medzi mestskými sídlami a vidieckym územím Agroprameň (MAS) a to v oblasti
verejnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť kvalitu života na vidieku, rozvíjať mestsko-vidiecké vzťahy a verejné služby.
Zdôvodnenie výberu
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe
a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom v oblasti
podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú z prepravy
tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, hospodárskych transakcií,
prístupu k prírodným zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností.
Rozsah a oprávnené činnosti
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
–

výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,

–

rekonštrukcia cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,

–

budovanie verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na výstavbu, alebo rekonštrukciu cyklotrasy,

–

vyhradenie jazdných pruhov pre cyklistov,

–

investície do doplnkovej infraštruktúry - chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle,
odpočívadlá,

–

systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia,

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
−

−

výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť:
-

vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule,

-

stacionárne informačné systémy,

budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách, ako:
-

budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov,

-

budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov,

-

odstraňovanie úzkych miest v doprave,

-

odstraňovanie bariér,

-

budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy - cyklisti, chodci,

-

budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie,

-

budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej
účastníkov,

-

systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze,

Oprávnení prijímatelia
Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
obce, mikroregionálne združenia, občianske združenia, neziskové organizácie
Prijímateľ: obec
Celkové oprávnené výdavky
Zdroje EÚ
Národné verejné zdroje
Pravidlá spolufinancovania
EFRR
ŠR
Prijímateľ
95%
0%
5%

Spolu

100%
Prijímateľ: mimovládna/nezisková organizácia (napríklad: neziskové organizácie založené v zmysle
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zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o
slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, združenia
založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nadácie v
zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, neinvestičné fondy založené v súlade so zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Celkové oprávnené výdavky
Zdroje EÚ
Národné verejné
Súkromné zdroje
zdroje
Spolu
EFRR
ŠR
Prijímateľ
95%
0%
5%
100%
Oprávnené výdavky
Konkretizácia oprávnenosti výdavkov (vecná a časová oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie pravidlá oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú stanovené v zmysle ustanovené RO pre IROP a uvedené v Príručke pre žiadateľa z
Prioritnej osi 5 IROP.
Neoprávnené výdavky
- úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov, kúpa nezastavaného a
zastavaného pozemku vo výške presahujúcej 10% celkových oprávnených výdavkov na príslušný projekt. V prípade zanedbaných plôch
a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %, DPH
okrem prípadov, kedy nie je možné nárokovať jej odpočet podľa platnej legislatívy členského štátu, investície, ktorých cieľom je
zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES, podniky v ťažkostiach vymedzené v
právnych predpisoch EÚ o štátnej pomoci, investície do infraštruktúry letísk pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo nie
sú sprevádzané nevyhnutnými investíciami na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.
Výška príspevku
minimálna výška príspevku: 1 000 EUR
(minimálna a maximálna)
maximálna výska príspevku: 35 000 EUR
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
menej rozvinutý región
0,00
0,00
245 323,15
233 057,00
12 266,15
Finančný plán
viac rozvinutý región
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu
0,00
0,00
245 323,15
233 057,00
12 266,15
Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií / Hlavné zásady výberu operácií
Cieľom výberových kritérií ako aj zásad ich aplikácie je zabezpečiť jednotný odborný, objektívny a transparentný prístup hodnotiteľov
a výberovej komisie pri výbere, resp. pri rozhodovaní o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.
Hodnotiace kritériá pre výber projektov:
- vylučujúce kritériá - sú vyhodnocované iba možnosťou áno (1) alebo možnosťou nie (0). Udelenie možnosti ,,nie“ pri vylučujúcom
kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie ŽoNFP.
- bodované kritériá - slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne určitého aspektu ŽoNFP. Tieto kritériá slúžia na vytvorenie poradia
schvaľovaných ŽoNFP, ktorým je umožnené vzájomné kvalitatívne porovnanie schvaľovaných ŽoNFP. Pri bodovaných hodnotiacich
kritériách sa stanoví minimálny počet bodov, ktoré musia byť dosiahnuté, aby mohlo dôjsť k vyhodnoteniu splnenia hodnotiacich
kritérií. Minimálna hranica na splnenie odborného hodnotenia predstavuje 60% z maximálneho počtu bodov.
- rozlišovacie kritériá sa uplatnia v prípade rovnosti bodov pridelených žiadostiam o NFP (na hranici disponibilnej alokácie na výzvy).
Tieto sú primárne určené z bodovaných hodnotiacich kritérií z odborného hodnotenia ŽoNFP, pričom sa vyberú dve kritéria. Poradie
na základe rozlišovacích kritérií sa určí na základe dosiahnutého počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho
počtu po najnižší počet bodov.
Výberové a hodnotiace kritéria pre toto opatrenie sú uvedené vo výzve pre toto opatrenie a v Príručke pre odborných hodnotiteľov pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne
Merná
Počiatočná
Celková cieľová
Kód/ID
Názov/Ukazovateľ
jednotka
hodnota
hodnota
Nové služby a prvky verejnej
5.1.2
počet
0
6
infraštruktúry
Počet zmodernizovaných alebo
zrekonštruovaných zastávok na
Merateľné ukazovatele
5.1.2
počet
0
3
linkách prepájajúcich obec
projektu
s mestom
Obnovené alebo vystavané
5.1.2
bm,m2
0
1
cyklistické trasy

Dátum vyhlásenia výzvy:
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 03/2021
Indikatívny harmonogram
výziev

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 12/2020

140

Názov opatrenia stratégie
6.2 1 Zabezpečiť činnosť partnerstva Agroprameň (MAS)
Názov investičnej priority OP 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Priradenie
k špecifickému
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
cieľu OP
Ciele opatrenia
Cieľom opatrenia je zabezpečenie činnosti partnerstva Agroprameň (MAS) z pohľadu inštitucionálneho, ekonomického a sociálneho.
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.
Zdôvodnenie výberu
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe
a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast udržateľných
pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií.
Rozsah a oprávnené činnosti
- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD:
A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie),
B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov
projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.
C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a
európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,
D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),
E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS),
Oprávnení prijímatelia
Miestne akčné skupiny

Pravidlá spolufinancovania

Prijímateľ: mimovládna/nezisková organizácia (napríklad: neziskové organizácie založené v zmysle
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v
znení neskorších predpisov, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb.
o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, združenia
založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nadácie v
zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, neinvestičné fondy založené v súlade so zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné
Zdroje EÚ
Súkromné zdroje
zdroje
Spolu
EFRR
ŠR
Prijímateľ
95%
0%
5%
100%

Intenzita pomoci
Na plnenie špecifického cieľa č. 5.1.1 bude využitá schéma štátnej pomoci, resp. schéma pomoci de minimis v zmysle príslušných
ustanovených pravidiel plne zodpovedajúcich legislatíve Európskej únie, ako aj ďalším dokumentom Európskej komisie v oblasti štátnej
pomoci vydanej RO IROP.
Oprávnené výdavky
- personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie), vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia,
konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní
stratégie CLLD, náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní
národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS, finančné náklady
(napr. bankové poplatky), náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS).
Konkretizácia oprávnenosti výdavkov (vecná a časová oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie pravidlá oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú stanovené v zmysle ustanovené RO pre IROP a uvedené v Príručke pre žiadateľa z
Prioritnej osi 5 IROP.
Neoprávnené výdavky
- úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov, kúpa nezastavaného a
zastavaného pozemku vo výške presahujúcej 10% celkových oprávnených výdavkov na príslušný projekt. V prípade zanedbaných plôch
a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %, DPH
okrem prípadov, kedy nie je možné nárokovať jej odpočet podľa platnej legislatívy členského štátu, investície, ktorých cieľom je
zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES, podniky v ťažkostiach vymedzené v
právnych predpisoch EÚ o štátnej pomoci, investície do infraštruktúry letísk pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo nie
sú sprevádzané nevyhnutnými investíciami na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.
Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na oživenie nesmú presiahnuť 20% celkových
nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja. Financovanie prevádzkových
Výška príspevku (minimálna
nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD je indikatívna maximálna výška
a maximálna)
NFP vo výške 59 170 EUR pre 1 MAS na 1 rok, k čomu prislúcha aj spolufinancovanie prijímateľa vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Spolu
EÚ
ŠR
VZ
iné
Finančný plán

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región
Spolu

0,00

117 269,
66
0,00

123 441,75

117 269,

123 441,75

0,00
0,00
0,00

6 172,09
0,00
6 172,09

0,00
0,00
0,00
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66
Povinné prílohy stanovené MAS
Žiadne

Merateľné ukazovatele
projektu

Kód/ID

Názov/Ukazovateľ

5.1.

Počet podporených MAS
Počet aktivít, ktoré zabezpečuje
personál MAS

5.1.

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

EUR

0

Celková
cieľová
hodnota
1

počet

0

10

Indikatívny harmonogram
výziev

ČASŤ B.) Akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Tabuľka č. 26. Y: Opatrenie PRV – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

M04 - Investície do hmotného majetku
3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávanie
hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych
dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových
organizácií.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
1. Špeciálna rastlinná výroba:
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej
rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska
• Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej
rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu
prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a
pozberovú úpravu
• investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie
skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich
investičných činnosti
2. Živočíšna výroba:

Rozsah a oprávnené
činnosti

• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej
výroby vrátane prípravy staveniska
• Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej
výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív,
uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami
• Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou
transformáciou biomasy vyprodukovanej v rámci živočíšnej výroby s
doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej
pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy
z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov a lesného
hospodárstva.
3. Zlepšenie využívania závlah:
• Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových
systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
• Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových
systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality.
4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických
a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností
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a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
• Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou
aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy.
5. Zlepšenie odbytu
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho
vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci
areálu daného podniku
6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
• Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých
energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.
7. Reštrukturalizácia alebo diverzifikácia výroby v podniku
• Investície realizované len v súvislosti s vypracovaným plánom reštrukturalizácie
výroby v podniku resp. s plánom diverzifikácie výroby v podniku zameranými
na zvýšenie produktivity podniku, zvýšenie zamestnanosti podniku alebo na
diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby s cieľom výroby produktov s vyššou
pridanou hodnotou. V rámci uvedeného nebudú podporované investície do
špeciálnych strojov a náradia s výnimkou pokiaľ má investícia priamy súvis s
reštrukturalizáciou podniku resp. diverzifikáciou výroby.
8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
• Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a
pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu
tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt,
9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií
skleníkových plynov
• Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov
v ustajnení hospodárskych zvierat;
• Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s
hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej
výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp);
• Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a
do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže.
Región5

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

121 567,35

61 999,35

61 999,35

VR

-

-

-

Spolu

121 567,35

61 999,35

61 999,35

Finančný plán

5

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

M01 - Prenos vedomostí a zručností
3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávanie
hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych
dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových
organizácií.
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít:
oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému,
podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na
národné podpory a štátnu pomoc podpory
2. oblasť ekologického poľnohospodárstva
3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých
zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity;
4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a
protipovodňové opatrenia;
5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených
oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 2000;
6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich
aplikáciu;
7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy
vrátane starostlivosti o TTP;
8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne
tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie,
ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných technológií pri
osevných postupoch;
9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov,
zvyškov a iných nepotravinových surovín;
10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, exkrementov
hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov;
1.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Región6

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

9 234,00

9 234,00

0,00

VR

-

-

-

Spolu

9 234,00

9 234,00

0,00

Finančný plán

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV
6

M06 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania
6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a vytváranie
pracovných miest

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
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.
Oprávnená je 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, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na
rozvoj 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).
Rozsah a oprávnené
činnosti

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 mimo poľnohospodárstva
a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, s výnimkou
spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá 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

Región7

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

288 255,88

177 683,88

177 683,88

VR

-

-

-

Spolu

288 255,88

177 683,88

177 683,88

Finančný plán

Názov opatrenia

7

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Rozsah a oprávnené
činnosti

v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a
záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba
odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií
do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že
prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie
medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k
miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a
pod.);
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
a pod.
Región8

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

63 115,00

63 115,00

0,00

VR

-

-

-

Spolu

63 115,00

63 115,00

0,00

Finančný plán

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
v súlade s PRV (resp. s nariadením EÚ (č. 1305/2013)

− 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;
Rozsah a oprávnené
činnosti

− 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, 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.
Finančný plán

8
9

Región9

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región

146

Názov opatrenia
Priradenie k
k fokusovej oblasti
PRV

MR

102 000,00

102 000,00

0,00

VR

-

-

-

Spolu

102 000,00

102 000,00

0,00

M19 - Chod miestnej akčnej skupiny a animácia
6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

1.

Rozsah a oprávnené
činnosti

financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD:
personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové vrátane
nákladov na prenájom kancelárskych priestorov, osobné náklady,
poistenie),
vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov
projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie
CLLD.
náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS
na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych
sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo
európskych sieťach MAS,
finančné náklady (napr. bankové poplatky),
náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu
stratégií CLLD (na úrovni MAS),

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie
CLLD:
-

-

propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie
CLLD;
výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie,
workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich
rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s
tým spojených prác,
vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie
vedomostí a zručností pri príprave projektov.

Región10

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

20 757,90

20 757,90

0,00

VR

-

-

-

Spolu

20 757,90

20 757,90

0,00

Finančný plán

10

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Tabuľka č. 26. Z: Opatrenie IROP – akčný plán pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu
Názov opatrenia
Priradenie k ŠC IROP

Rozsah a oprávnené
činnosti

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií CLLD
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
v súlade s IROP
- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií CLLD:
A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie),
B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre,
workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na
príprave a vykonávaní stratégie CLLD.
C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj
poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,
D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky),
E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD
(na úrovni MAS),
Región11

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

115 020,69

109 269,66

5 751,03

VR

-

-

-

Spolu

115 020,69

109 269,66

5 751,03

Finančný plán

Názov opatrenia
Priradenie k ŠC IROP

Rozsah a oprávnené
činnosti

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb, družstiev
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

o

obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,

o

nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,

o

podpora marketingových aktivít,

o

podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni
miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Región12

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

149 668,79

98 200,84

51 467,95

Finančný plán

11
12

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Názov opatrenia

VR

-

-

-

Spolu

149 668,79

98 200,84

51 467,95

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:

Priradenie k ŠC IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Rozsah a oprávnené
činnosti

v súlade s IROP
Región13

Spolu

EÚ a ŠR

VZ

MR

213 744,21

203 057,00

10 687,21

VR

-

-

-

Spolu

213 744,21

203 057,00

10 687,21

Finančný plán

5.2.3 Sebahodnotenie Agroprameň (MAS)
Sebahodnotenie Agroprameň (MAS) sa bude uskutočňovať v dvoch úrovniach:
-

priebeh implementácie stratégie CLLD,

-

činnosť MAS (inštitucionálny rámec).

V rámci

inštitucionálneho zabezpečenia implementácie stratégie CLLD sa vyhodnocuje

funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS, funkčnosť manažmentu MAS, flexibilita,
účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch, schopnosť MAS
zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov.
Tabuľka č.68: Sebahodnotenie Agroprameň (MAS)

Výberová komisia

-

Výkonný výbor
Kancelária MAS
13

-

Výberová komisia vykonávala činnosť hodnotenia ŽoNFP pravidelne
Boli dodržané termíny týkajúce sa činnosti výberovej komisie v zmysle štatútu
Na zasadnutí výberovej komisii sa zúčastnili všetci členovia v zmysle podmienok
štatútu
Výberová komisia dodržala pri každej výzve termín predloženia Protokolu o výbere
ŽoNFP na Kanceláriu MAS
Na každom zasadnutí výkonného výboru sa zúčastnil aj manažér MAS
Na každom zasadnutí výkonného výboru sa zúčastnil aj predseda monitorovacieho
výboru
Zasadal výkonný výbor najmenej 3x ročne
Manažér vykonáva činnosti v zmysle štatútu

Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región
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Administratívny pracovník vykonáva činnosti v zmysle štatútu
Manažér vykonáva formálnu kontrolu prijatých projektov, kontrolu povinných
príloh k ŽoNFP, registráciu projektov
- Boli dodržané termíny týkajúce sa činnosti monitorovacieho výboru v zmysle
štatútu
- Monitorovací výbor predložil správu o činnosti MAS, resp. monitorovaciu správu
Monitorovací výbor
v termíne stanovenom v štatúte
- Monitorovací výbor vypracováva opatrenia k odstráneniu zistených nedostatkov
v rámci stratégie CLLD
Úroveň opatrení (výstup)
Cieľová hodnota
Spôsob overovania
Ukazovateľ
Východiskový
ukazovateľa
a získavania údajov,
(názov a merná jednotka)
stav
do r. 2023
frekvencia zberu
Počet zrealizovaných výziev
personálna evidencia
19
28
(počet)
Agroprameň (MAS)
Počet zrealizovaných akcii na rozširovanie vedomostí a
prezenčné listiny
zručností pri vykonávaní stratégie CLLD
4
8
pozvánky
(počet)
Počet zrealizovaných vzdelávacích akcii pre potencionálnych
prezenčné listiny
prijímateľov
0
6
pozvánky
(počet)
brožúry, letáky,
Počet propagačných akcii
15
20
pozvánky, propagačné
(počet ks/počet stretnutí)
materiály a pod.
Počet aktivít, ktoré zabezpečuje personál MAS (IROP)
personálna evidencia
0
15
(počet)
Agroprameň (MAS)
-

Vyššie uvedené hodnotiace otázky sa budú v rámci Agroprameň (MAS)

vyhodnocovať

každý rok v rámci správy o činnosti MAS, resp. monitorovacie správy. Monitorovací výbor
vypracuje hodnotenie, ktoré je následne predložené výkonnému výboru. V prípade, ak na
hodnotiace otázky dôjde k odpovedi „nie“ výkonný výbor pre danú oblasť vykoná potrebné
opatrenia na odstránenie problému. Sebahodnotenia implementácie stratégie sa vykonáva
minimálne raz za rok (výstup - úroveň opatrení a výsledok - úroveň špecifického cieľa).
Ukazovatele dopadu (úroveň strategického cieľa) sa vyhodnocujú na konci programového
obdobia.
5.3.4 Monitorovacie ukazovatele
Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu
Tabuľka č.69: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 2014-2020
Cieľová hodnota v
roku 2023

Názov cieľového ukazovateľa
Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb

8 000

Počet obyvateľov podporenej MAS

13 217

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) (oblasť zamerania 6B)

4

Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP
a fokusových oblastí PRV
Tabuľka č.70: Celkové verejné výdavky – PRV SR 2014-2020
Názov ukazovateľa výstupu
Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
CLLD (len časť z PRV)

Cieľová hodnota v roku 2023
384 489,00
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Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a oživení (len časť z PRV)

20 757,90

Tabuľka č.71: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020
Názov ukazovateľa výstupu
Počet podporených podnikov
Zamestnanosť v podporených podnikoch

Merná jednotka

Cieľová hodnota v roku 2023

podnik

4

FTE

4

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

podnik

2

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové

podnik

1

počet

1

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

151

6. Finančný rámec
6.1. Financovanie stratégie CLLD
Tabuľka č. 74: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP
SPOLU EUR
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (maximálny limit podľa
vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho:

861 971,56

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD

723 944,00

Chod MAS a animácie

138 027,56

Tabuľka č. 75: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP rozdelené podľa fondov
Fond
Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR)
(maximálny limit podľa vzorca pre MAS v súlade
s kapitolou 6.4 Systému riadenia CLLD), z toho:

PRV
IROP

Typ regiónu
menej
rozvinutý
viac rozvinutý

PRV
IROP
Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD

menej
rozvinutý
viac rozvinutý

IROP
Chod MAS

menej
rozvinutý
viac rozvinutý

PRV
Animácie

menej
rozvinutý
viac rozvinutý

Spolu v EUR

861 971,56
0,00

723 944,00
0,00
138 027,56
0,00
20 757,56
0,00
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Tabuľka č. 76: Rozdelenie zdrojov na jednotlivé typy výdavkov v rámci príslušných programov
PRV

IROP

SPOLU

región
EPFRV
operácie
v rámci
stratégie
CLLD
chod
MAS

animácie

SPOLU

menej
rozvinutý
viac
rozvinutý

288 366,75
0,00

menej
rozvinutý

0,00

viac
rozvinutý

0,00

menej
rozvinutý

15 568,43

viac
rozvinutý
menej
rozvinutý
viac
rozvinutý
spolu

0,00
303 935,18
0,00
303 935,18

ŠR

VZ

spolu

EFRR

96 122,25

271 822,27

656 311,27

339 455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 757,90

0,00

5 189,48

0,00

117 269,66

0,00

0,00

0,00

0,00

101 311,73

271 822,27

677 069,17

456 724,66

0,00

0,00

0,00

0,00

101 311,73

271 822,27

677 069,17

456 724,66

ŠR

VZ
0

Spolu

fondy

ŠR

VZ

spolu

65 180,67

404 635,67

627 821,75

96 122,25

337 002,94

1 060 946,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 172,09

123 441,75

117 269,66

6 172,09

123 441,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 568,43

5 189,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 352,76

528 077,42

760 659,84

101 311,73

343 175,03

1 205 146,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 352,76

528 077,42

760 659,84

101 311,73

343 175,03

1 205 146,59

0,00
0

0,00
0,00
0,00

0

0,00

20 757,90
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6.2.

Finančný plán pre opatrenia
PRV:IROP

pre stratégie mimo BSK (menej rozvinutý
región):
pre stratégie v rámci BSK (viac rozvinutý región):

53 : 47
75 : 25

Tabuľka č. 77: Sumárna tabuľka finančného plánu
Opatrenie stratégie CLLD
1.1.1 Podpora investícií poľnohospodárskych
podnikov

1.1.2
Podpora
diverzifikácie
smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam okrem CR –
A
1.1.2
Podpora
diverzifikácie
smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam okrem CR –
B
1.3.1 Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne
trendy v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka
2.1.1. Podpora dopravnej, technickej a ostatnej
infraštruktúry

2.1.2. Zlepšenie občianskej vybavenosti obcí

Región

Fond

EPFRV/PRV

menej
región

121 567,35

menej
rozvinutý
región 44%
viac rozvinutý región
menej
rozvinutý
región 34%

iné

VZ

0,00

44 676,00

14 892,00

61 999,35

0,00

0,00

0,00

74 188,64

24 482,25

8 160,75

41 545,64

0,00

0,00

0,00

0,00

96 008,82

24 482,25

8 160,75

63 365,82

0,00

0,00

0,00

0,00

9 234,00

6 925,50

2 308,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 669,00

45 501,75

15 167,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 000,00

76 500,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 188,64

24 482,25

8 160,75

41 545,64

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EPFRV /PRV
viac rozvinutý región

EPFRV /PRV

menej
región

rozvinutý

viac rozvinutý región

EPFRV /PRV

menej
región

rozvinutý

viac rozvinutý región

EPFRV /PRV

menej
región

rozvinutý

viac rozvinutý región
4.1.1 Podpora podnikateľských činností v oblasti
cestovného ruchu - A

ŠR

rozvinutý

viac rozvinutý región

EPFRV /PRV

EÚ

Spolu

EPFRV /PRV

menej
rozvinutý
región 44%

0,00
0,00

0,00
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viac rozvinutý región
4.1.1 Podpora podnikateľských činností v oblasti
cestovného ruchu - B
5.1.1Riešenie
hospodárstva

problémov

odpadového

EPFRV /PRV

EPFRV /PRV

0,00

0,00

0,00

0,00

96 008,82

24 482,25

8 160,75

63 365,82

viac rozvinutý región

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

menej
región

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 446,00

16 834,50

5 611,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193 450,90

96 725,45

0,00

0,00

245 323,15

233 057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

menej
rozvinutý
región 34%
rozvinutý

viac rozvinutý región

5.1.2 Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie

EPFRV /PRV

menej
región

rozvinutý

viac rozvinutý región

1.2.1 Podpora podnikania a inovácií - A

EFRR/IROP

menej
rozvinutý
región 10%
viac rozvinutý región

2.1.3 Zlepšenie verejnej infraštruktúry v rámci
mestsko – vidieckych sídiel

3.1.1. Zvýšiť zamestnanosť a sociálne začlenenie

EFRR/IROP

menej
región

ESF/OP ĽZ

rozvinutý

viac rozvinutý región
3.2.1. Budovanie a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry marginalizovaných komunít
4.1.2 Zvýšenie atraktívnosti
prírodného dedičstva

kultúrneho

a

ESF/OP ĽZ

menej
región

rozvinutý

viac rozvinutý región

EFRR

menej
región

0,00

rozvinutý

viac rozvinutý región
menej
región

0,00

rozvinutý

viac rozvinutý región

0,00
0,00

00,0
87052,90

0,00

0,00

0,00

12 266,15

0,00

0,00
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Tabuľka č. 78: Celkový pomer medzi fondmi na stratégiu
PRV (EPFRV) : IROP (EFRR)
Stratégia CLLD mimo BSK (menej rozvinutý región):

53:47

Stratégia CLLD v rámci BSK (viac rozvinutý región):

-

Tabuľka č. 79: Zameranie stratégie podľa sektorov
Názov opatrenia stratégie CLLD
1.1.1 Podpora investícií poľnohospodárskych podnikov
1.1.2 Podpora diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam okrem CR - A
1.1.2 Podpora diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam okrem CR - B
1.3.1 Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka
2.1.1. Podpora dopravnej, technickej a ostatnej infraštruktúry
2.1.2. Zlepšenie občianskej vybavenosti obcí
4.1.1 Podpora podnikateľských činností v oblasti cestovného ruchu - A
4.1.1 Podpora podnikateľských činností v oblasti cestovného ruchu - B

Rozpočet na opatrenie

Oprávnený prijímateľ –
neverejný sektor
(označiť „X“)
X

59 568,00

X
32 643,00
X
32 643,00
X

9 234,00
60 669,00
102 000,00

X
X
X

32 643,00

X

32 643,00

5.1.1 Riešenie problémov odpadového hospodárstva
5.1.2 Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie

Oprávnený prijímateľ –
verejný sektor
(označiť „X“)

0,00
22 446,00

X
X

1.2.1 Podpora podnikania a inovácií

X
106 398

2.1.3 Zlepšenie verejnej infraštruktúry v rámci mestsko – vidieckych sídiel
Celkový rozpočet podľa sektorov

Percentuálny pomer zamerania stratégie

233 057,00
---------------------------------

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

X

X
727 962,36
347 293,00

376 651,00

47,97%

52,03 %
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Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť
Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia a viacodvetvový charakter
stratégie

7.
7.1.

Ekonomický rozvoj patrí k dôležitým cieľom územia Agroprameň (MAS) a zahŕňa v sebe
viacero oblastí. Oblasť nadväzuje najmä na tradičné formy poľnohospodárstva a vhodné
podmienky

na

rozvoj

poľnohospodárstva

a agroturistiky.

Zároveň

podporiť

konkurencieschopnosť územia súvisí aj s rozvojom ďalších odvetví malého a stredného
podnikania s využitím miestnych zdrojov a ľudových remesiel. V rámci územia Agroprameň
(MAS)

je zaznamenané zníženie moderných typov podnikania a to najmä v odvetví

poľnohospodárstva, nižšia miera inovácií u jednotlivých ponúkaných službách a nízka kvalita
ponúkaných služieb, čím dochádza k znižovaniu kvality života v obciach na území.
Cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré zabezpečia rozvoj malých a stredných podnikov a
vytvoria pracovné príležitosti. K zlepšovaniu ekonomického rozvoja vo veľkej mieri prispieva
aj

zlepšovanie

vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva nakoľko vyššie vzdelanie zlepšuje

uplatnenie na trhu práce a zároveň prispieva k procesu tvorby nových pracovných miest.
Stratégia CLLD Agroprameň (MAS) sa prostredníctvom Priority „Vytvorenie lepších
podmienok

pre

a zvýšenie

podnikanie

vzdelanosti

v oblastiach

hospodárskeho

a spoločenského života“ snaží reagovať na potrebu riešenia ekonomického rozvoja územia
najmä v dôsledku rozvíjajúceho sa trendu migrácie vo vzťahu medzi obcami Agroprameň
(MAS). Pohyb migrácie obyvateľstva z veľkých miest do prímestských oblastí zaznamenal
zvyšujúcu sa frekvenciu a preto vznikajú významné zmeny v priestorovom rozmiestnení
pracovnej sily. Stratégia CLLD reaguje na potreby vytvárať vhodné podmienky pre malých
a stredných podnikateľov – rozvíjať existujúce podnikateľské subjekty, podporovať vznik
nových a zároveň podporovať zavádzanie inovácií vo výrobných procesoch. V rámci
poľnohospodárskeho sektora

sa

zameriava na zlepšenie konkurencieschopnosti a to

modernizáciou, diverzifikáciou činností a vzdelávaním. Prínosom by malo byť vytvorenie
pracovných príležitosti v území tak, aby sa zamedzilo dochádzke za prácou do veľkých miest.
V území Agroprameň (MAS) sa budú

vytvárať také väzby na podporu ekonomického

rozvoja, ktoré prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia realizáciou integrovaných
aktivít.

Ekonomický rozvoj v rámci stratégie CLLD je podporovaný aktivitami, ktoré

prispejú aj k vytváraniu pracovných miest, predpokladá sa vytvorenie 8 pracovných miest.
Stratégia CLLD inkorporuje inovatívne prvky aj v podobe inovácie v oblasti hospodárskeho
a ekonomického rozvoja a to podporou

zamestnanosti vo vidieckom území, vytvorením
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nových služieb cestovného ruchu, ktoré v súčasnosti nie sú v území. Technické
a technologické

inovácie

sa

budú

uplatňovať

aj

prostredníctvom

modernizácie

poľnohospodárskych podnikov a podporou miestnych podnikateľov prostredníctvom
vytvorenia lepších podmienok pre nové služby pre miestne obyvateľstvo.
Zelená ekonomika, ktorá sa v súčasnosti chápe ako nástroj na podporu efektívneho
využívania prírodných zdrojov a efektívneho riadenia, ktoré zamedzí zhoršovanie životného
prostredia sa uplatňuje aj na miestnej úrovni v rámci stratégie CLLD, najmä u opatrení:
-

1.3.1 Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, ktoré je zamerané na vzdelávanie v oblasti

ekologického

poľnohospodárstva, znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie,
voda, pôda, klíma ako aj biodiverzity, energetickej efektívnosti v pôdohospodárstve.
- 5.1.1 Likvidácia a rekultivácia

čiernych skládok, ktoré je zamerané na vytvorenie

podmienok, ktoré zabezpečia zlepšenie životného prostredia so zreteľom na špecifické
požiadavky a potreby územia a vytvárajú synergický a komplementárny súlad s ostatnými
opatreniami. Zároveň z pohľadu ochrany životného prostredia sa vytvárajú podmienky na
efektívne a spoľahlivé systémy odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných
subjektmi, rieši sa problematika separovaného zberu čím sa prospeje k zvyšovaniu úrovne
zdravého životného prostredia a zdravého životného spôsobu.
Uplatňovanie princípov zelenej ekonomiky je podporené aj v rámci výberových kritérií, kde
projekty sú zvýhodňované, ak projekt využíva technológie šetrné k životnému prostrediu
alebo projekt splní kritéria pre ekologické poľnohospodárstvo apod.
Pod striebornou ekonomikou rozumieme adaptáciu ekonomiky na budúce potreby rastúceho
počtu starších ľudí 50+. Seniori hľadajú možné spôsoby ako stimulovať svoje fyzické,
intelektuálne a duševné zdravie. Nakoľko starnúce obyvateľstvo začína vytvárať skupinu
spotrebiteľov so špecifickými požiadavkami ako sú pracovné podmienky, trávenie voľného
času, starostlivosť o zdravie a pod. stratégia CLLD reaguje na budúce potreby starších
obyvateľov prostredníctvom opatrenia 2.1.1. Podpora dopravnej, technickej a ostatnej
infraštruktúry, kde prostredníctvom činností zameraných na zlepšenie a úpravu verejných
priestranstiev, námestí, parkov a pod. čím sa ich bude stimulovať k ďalšiemu aktívnemu
pôsobeniu najmä po odchode z pracovného života a zároveň budú súčasťou spoločenského
života.

158

7.2.

Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV

Prínosy k cieľom PRV najmä v oblasti podpory konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,
lesníctva a potravinárstva vychádzajú najmä z miestneho potenciálu územia a to zo silného
zázemia poľnohospodárskej tradície. V území pôsobí niekoľko poľnohospodárskych
podnikov, ktoré sa zameriavajú najmä na pestovanie obilnín a kultúrnych plodín.
Poľnohospodárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím na území Agroprameň (MAS),
nakoľko z ekonomického významu má vplyv na trhu práce. Poľnohospodárska výroba podľa
údajov v tabuľke č.55 patrí ako tretie medzi dôležitých zamestnávateľov ekonomicky
aktívneho obyvateľstva v území. Agroprameň (MAS) v rámci stratégie CLLD práve preto
podporuje zvýšenie efektivity výrobných faktorov s cieľom dosiahnuť nárast pridanej hodnoty
podnikov

v poľnohospodárstve

a to

zameraním

sa

zabezpečenie

stavebných

a

technologických investícii do poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodári doplňujú svoju
činnosť aj inými formami miestneho podnikania a stávajú sa tak významnými
zamestnávateľmi na území. Diverzifikácia podnikania sa tak ukazuje ako vhodný nástroj pre
vyrovnávanie výkyvov odbytu v poľnohospodárskej výrobe. Adekvátny ekonomický rozvoj
v oblasti poľnohospodárstva je dobrým finančným zdrojom pre územie, pre jeho ekonomickú
stabilitu, ale aj generátorom nových pracovných miest a nástrojom na zabránenie migrácie
mladých a vzdelaných ľudí z územia do iných lokalít. S cieľom diverzifikácie ekonomických
aktivít a rozvojom služieb sa podpora bude sústrediť aj na rozvoj a rast udržateľných
pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie, nakoľko malé a stredné podniky plnia
významnú úlohu na vidieku a vytvárajú pracovné príležitosti nielen formou samozamestnania,
ale ponúkajú pracovné príležitosti aj pre miestnych obyvateľov. Nakoľko poľnohospodárske
subjekty v území doposiaľ nevytvárali dostatočné investičné aktivity prejavilo sa to hlavne
v ich konkurenčnej nevýhode v podobe nízkej tvorby pridanej hodnoty. Podporou
investičných aktivít malých a stredných podnikov s obmedzeným prístupom k zdrojom
financovania dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti existujúcich poľnohospodárskych
podnikov

a

vytvoreniu

podmienok

pre

rozvoj

nových

podnikateľských

činnosti

poľnohospodárskeho charakteru. Konkurencieschopnosť poľnohospodárstva bude podporená
aj vzdelávacími aktivitami ako základná podmienka pre zlepšenie kvality života na vidieku
prostredníctvom potrebných vedomostí a zručností.
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Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva
Stratégia CLLD Agroprameň (MAS) v rámci riešenia potreby „Zlepšiť sociálno-ekonomické
podmienky marginalizovaných skupín obyvateľstva“ sa zameriava na vytváranie podmienok
sociálneho začleňovania Rómov do bežného života. Uvedená potreba vyplynula nielen
s pohľadu každodenného života, kde sa zaznamenáva narastajúce množstvo obyvateľov
rómskej menšiny a nepriaznivých podmienok, v ktorých títo občania žijú, ale aj z dotazníka,
ktorý bol rozdaný Rómskym obyvateľom, ktorí mohli vyjadriť svoj názor. Socioekonomické
podmienky sa v území budú riešiť prostredníctvom zlepšenia, resp. vybudovania štandardnej
technickej infraštruktúry vrátane ciest a chodníkov, vzdelávaním a vytváraním podporných
programov na ich začleňovania do sociálneho života. Zároveň obce s prítomnosťou MRK
v rámci verejných obstarávaní budú musieť povinne využiť potenciál miestnej pracovnej sily
a to zamestnaním dlhodobo nezamestnaných Rómov. Uplatnením sociálneho aspektu vo
verejnom obstarávaní bude predstavovať jeden z kľúčových nástrojov, ktorý napomôže
k zvyšovaniu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných Rómov. Cieľom podpory v rámci
stratégie CLLD je aj

poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom komunitných

pracovníkov a zvýšenie miery informovanosti v oblasti finančného poradenstva (zvýšenie
finančnej gramotnosti obyvateľov MRK). Aktivity sú zamerané aj na nadviazanie
komunikácie so zamestnávateľmi na vytvorenie opatrení zamestnávania obyvateľov MRK.
Prínosy k životnému prostrediu
Prínosy k životnému prostrediu sa uplatňujú prostredníctvom nástrojov na podporu
efektívneho využívania prírodných zdrojov a efektívneho riadenia, ktoré zamedzí
zhoršovanie životného prostredia sa uplatňuje aj na miestnej úrovni v rámci stratégie CLLD,
najmä u opatrení:
-

1.3.1 Podpora vzdelávania reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, ktoré je zamerané na vzdelávanie v oblasti

ekologického

poľnohospodárstva, znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia.
- 5.1.1 Likvidácia a rekultivácia

čiernych skládok, ktoré je zamerané na vytvorenie

podmienok, ktoré zabezpečia zlepšenie životného prostredia so zreteľom na špecifické
požiadavky a potreby územia a vytvárajú synergický a komplementárny súlad s ostatnými
opatreniami.
- 5.1.2

Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie, ktoré je zamerané na riešenie zlého

technického stavu kanalizácií, poddimenzovanosť niektorých úsekov kanalizácií, resp.
chýbajúcu kanalizáciu a ČOV. Z pohľadu ochrany životného prostredia sa realizáciou
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aktivít bude predchádzať riziku znečisťovania životného prostredia a zachovajú sa
kvalitné prírodné zdroje – kvalita vôd.
Prínos k životnému prostrediu sú zohľadnené aj v rámci výberových kritérií, kde projekty sú
zvýhodňované, ak projekt využíva technológie šetrné k životnému prostrediu alebo projekt
splní kritéria pre ekologické poľnohospodárstvo apod. Body sú prideľované aj projektom,
ktoré obsahujú prvky zelenej infraštruktúry. Práve tieto opatrenia v rámci stratégie CLLD z
pohľadu ochrany životného prostredia

prispejú k hlavným cieľom Európa 2020

v nastavených rámcoch podpory trvalo udržateľného rastu a efektívneho využívania
prírodných zdrojov (tzv. zelený rast). Odstraňovaním environmentálnych záťaží sa budú
likvidovať nepovolené a neriadené skládky. Prínosy k životnému prostrediu môžeme chápať
zo strany efektivity z hľadiska environmentálneho dopadu, zlepšenia kvality života
obyvateľov a zabezpečenia nástrojov, ktoré zamedzia znečisteniu chránenej krajinnej oblasti
žitného ostrova. Stratégia CLLD Agroprameň (MAS) prispieva k významnému „očisteniu“
obcí od odpadov, k zníženiu množstva komunálneho odpadu, k zvýšeniu atraktivity obce v
oblasti cestovného ruchu a skvalitneniu života obyvateľov.
7.3.

Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP

Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP prostredníctvom špecifických cieľov Prioritnej osi 5
môžeme rozdeliť na: ekonomické, sociálne a environmentálne. Medzi ekonomické prínosy
môžeme

zaradiť

dobudovanie

dopravnej

a

technickej

infraštruktúry,

zlepšenie

podnikateľského prostredia a z toho vyplývajúce vytvorenie nových pracovných miest a
rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov. Územie Agroprameň (MAS) so suburbanizovanými
obcami s dobrými rozvojovým potenciálom čelí v tomto smere problémových dispozíciám.
Preto hlavné výzvy na miestnej úrovni, ktoré rieši realizáciou aktivít v rámci jednotlivých ŠC
Prioritnej osi 5 sú:
1. Zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti
- zvýšiť

konkurencieschopnosť

územia

Agroprameň

(MAS)

v

porovnaní

s

urbanizovaným priestorom,
- zlepšiť podporu živnostníkov,
- eliminovať dôsledky vnútornej migrácie.
Uvedené výzvy na miestnej úrovni v území sa riešia prostredníctvom činnosti, ako zakladanie
nových mikro a malých podnikov, SZČO, obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby
pracovných miest a pod. v opatrení 1.2.1 Podpora podnikania a inovácií.
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1.

Zvýšenie kvality života
- zlepšiť sociálnu a technickú infraštruktúra,
- zvýšiť

atraktivitu

územia

pre

obyvateľov

zlepšením

dopravného

prepojenia

a dostupnosti obcí,
- zlepšiť kvalitu vybavenosti a fyzickú regeneráciu územia podľa jej špecifických potrieb
a úrovne ich rozvinutosti,
- skvalitnením kapacít predškolských zariadení a modernizáciou ZŠ.
Uvedené výzvy na miestnej úrovni v území sa riešia prostredníctvom činnosti v opatrení 1.2.2
Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry.

7.4. Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD
7.4.1. Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať
Stratégia Agroprameň (MAS) zohľadňuje rozvojové dokumenty a priority vyšších
dokumentov. V súčasnosti a aj v blízkej budúcnosti bude na území v platnosti niekoľko
dokumentov, ktoré už pri spracovaní stratégie boli akceptované:
Stratégia Európa 2020: Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie pre rast
a zamestnanosť, ktorá bola predstavená v roku 2010.
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020: Určuje stratégiu, priority a podmienky SR na
využívanie fondov EÚ tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR: Národná stratégia regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky patrí medzi základné strategické a koncepčné dokumenty, ktoré
vymedzujú komplexný a systémový prístup štátu k regionálnemu rozvoju SR.
Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020: Vláda SR prijala túto stratégiu s cieľom
podporiť procesy smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleneniu rómskych komunít na
Slovensku.
Dunajská stratégia 2020: Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť je makroregionálna stratégia,
ktorá predstavuje novú formu regionálnej spolupráce v EÚ.
PHSR TTSK: PHSR na roky 2016 – 2020 je strednodobý rozvojový dokument , ktorý bol
vypracovaný v súlade s prioritami a cieľmi ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho
rozvoja SR, a ktorý zahŕňa prioritné oblasti: hospodárska, sociálna, environmentálna.
Regionálna integrovaná územná stratégia TTSK na roky 2014 – 2020 (RIUS): Dokument je
multisektorový plánovací dokument, ktorý je spracovaný za účelom koordinácie
integrovaných teritoriálnych investícií na území Trnavského kraja. Prioritné oblasti rozvoja:
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bezpečná a ekologická doprava, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
mobilizácia kreatívneho potenciálu, zlepšenie kvality života s dôrazom na životné prostredie.
Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja: Stratégia sa bude realizovať
ako súčasť modelu RIÚS. Bude zameraný na riešenie hospodárskych, environmentálnych,
klimatických, demografických a sociálnych výziev.
PHSR Dunajská Streda: PHSR Dunajská Streda je základným dokumentom podpory
regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Rozvojové oblasti v tomto dokumente:
pôdohospodárstvo, cestovný ruch, trh práce, ekonomická aktivita obyvateľstva, kultúra,
história, tradícia.
PHSR Blahová: PHRSR obce Blahová s výhľadom do roku 2024 je strednodobý strategický
dokument, ktorý si stanovil tieto prioritné oblasti rozvoja: hospodárstvo a vedecko-technicky
rozvoj, doprava a komunikácie, technická infraštruktúra, odpadové hospodárstvo, životné
prostredie, sociálna oblasť a zdravotníctvo, školstvo a šport, kultúra, propagácia a cestovný
ruch, administratíva a bezpečnosť, informatizácia obce.
PHSR Macov: PHRSR obce Macov je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe
analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority
rozvoja. Prioritné oblasti rozvoja: sociálna, ekonomická, environmentálna.
PHSR Mierovo: PHRSR obce Mierovo je strednodobý strategický dokument, ktorý na
základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele
a priority rozvoja. Prioritné oblasti rozvoja: hospodárstvo, ochrana životného prostredia,
sociálna.
PHSR Oľdza: PHRSR obce Oľdza je základným dokumentom, ktorým sa samospráva obce
pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a stanovil prioritné oblasti
rozvoja: trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce, investície do občianskej infraštruktúry
obce, investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce, rozvoj bývania a rast počtu
obyvateľstva obce, ochrana životného prostredia.
PHSR Trnávka: PHSR predstavuje strednodobý programový dokument, ktorý vychádza z
podrobnej socio-ekonomickej analýzy a stanovuje smer ďalšieho rozvoja obce, ciele a
prvoradé potreby a úlohy v zabezpečení všestranného rozvoja. Prioritné oblasti rozvoja:
občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj, sociálna infraštruktúra, služby a komunitný
život, životné prostredia.
PHSR Veľká Paka: PHSR obce Veľká Paka s výhľadom do roku 2017 je strednodobý
strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
stanovuje prioritné oblasti rozvoja: hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj, technická
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infraštruktúra, životné prostredie, sociálna oblasť a zdravotníctvo, informatizácia obce,
školstvo a šport, kultúra, cestovný ruch a Public relations.
PHSR Vojka nad Dunajom: PHSR obce Vojka nad Dunajom je strednodobý strategický
dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho
strategické ciele a priority rozvoja. Prioritné oblasti rozvoja: hospodárstvo, ochrana životného
prostredia, sociálna.
PHSR Michal na Ostrove: Dokument PHSR obce Michal na Ostrove je základným
dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj
svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Prioritné oblasti rozvoja: trvalo udržateľný
ekonomický rozvoj obce, investície do občianskej infraštruktúry obce, investície do dopravnej
a technickej infraštruktúry obce, rozvoj bývania, ochrana životného prostredia.
7.4.2. Synergie a komplementarity
Stratégia CLLD nadväzuje na priority Stratégie Európa 2020, ktoré sú zohľadnené
v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. Nadväznosť opatrení a špecifických cieľov
stratégie CLLD na tematické ciele Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020:
TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva a sektora
rybárstva

a akvakultúry

-

konkurencieschopnosti

zvýšenie

poľnohospodárskych,

potravinárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom podpory

zvýšenia výkonu

poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych formou investícii do technológii, strojov
a stavieb (opatrenie 1.1.1 Podpora investícií poľnohospodárskych podnikov)
TC 8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily- zvýšenie
podielu poľnohospodárskych podnikov, ktoré diverzifikovali svoju činnosť (opatrenie 1.1.2
Podpora diverzifikácie smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam) a zabezpečenie kapitálu
na podnikanie v oblasti cestovného ruchu (opatrenie 4.1.1 Podpora podnikateľských činnosti
v oblasti cestovného ruchu)
TC 9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii posilnenie

spolupráce

medzi

verejných

a súkromným

sektorom

prostredníctvom

implementácie opatrení Leader
TC 10: Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručnosti
a celoživotného vzdelávania - zabezpečenie dostupnosti odborných informácii v oblastiach
spoločnej

poľnohospodárskej

politiky,

jednotlivých zložiek životného prostredia

ekologického

poľnohospodárstva,

znečistenia

a pod. (opatrenie 1.3.1 Podpora vzdelávania

reagujúce na aktuálne trendy v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka)
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Tabuľka č.80: Prehľad doplnkovosti a synergie IROP s vybranými operačnými programami
Tematický cieľ 9
Podpora sociálneho
začlenenia, boj proti
chudobe a akejkoľvek
diskriminácii

Tematický cieľ 3
Zvýšenie konkurencieschopnosti
MSP, sektora
poľnohospodárstva (v prípade
EPFRV) a sektora rybárstva a
akvakultúry (v prípade ENRF)

IP 9(d)
Záväzné investície v rámci
stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou
IROP
Opatrenie stratégie
1.2.1
Deliaca línia voči PRV na
úrovni žiadateľov
a oprávnených
odvetví/segmentov:
- podpora bez ohľadu na
sektor (SZCO, mikro
a malí podnikatelia) so
zameraním na trh práce
v miestnom kontexte, sa
bude sústreďovať na
rozvoj a rast
udržateľných
pracovných miest

Priorita 6
Podpora sociálneho
začleňovania, zmierňovania
chudoby a hospodárskeho
rozvoja vo vidieckych oblastiach

Tematický cieľ 3
Zvýšenie
konkurencieschopnosti MSP,
sektora poľnohospodárstva (v
prípade EPFRV) a sektora
rybárstva a akvakultúry (v
prípade ENRF)

FO 6B
Podpora miestneho rozvoja vo
vidieckych oblastiach
Oblasť podpory podnikania
PRV
Opatrenie stratégie
1.1.1, 1.1.2, 4.1.1
Deliaca
línia
na
úrovni Deliaca línia voči IROP na úrovni
žiadateľov
a oprávnených žiadateľov
a oprávnených
odvetví/segmentov:
odvetví/segmentov:
podnikateľov,
- záujemcovia o podnikanie a - podpora
malých
farmárov
začínajúci podnikatelia zo
z poľnohospodárskeho
všetkých sektorov,
a lesníckeho sektora,
- oprávnené
sú
aktivity
investícií
s výnimkou
prípadov - podpora
v poľnohospodárskej
vyplývajúcich z rozhodnutia
prvovýrobe
miestnych akčných skupín
(MAS)
a viazaných
na
realizáciu
miestnych
stratégií.
OV VaI

OP RH
Deliaca
línia
na
úrovni
žiadateľov
a oprávnených
odvetví/segmentov:
- subjekty
v oblasti
akvakultúrnej
činnosti
a spracovania
produktov
rybolovu

V prípade obstaranie hmotného
majetku je možné podporiť len
jeden projekt z jedného OP.
Tematický cieľ 9
Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
IP 9(d)
Záväzné investície v rámci stratégií
miestneho rozvoja vedeného komunitou
IROP
Opatrenie stratégie
2.1.3
Deliaca línia na úrovni aktivít:
- aktivity súvisiace s prepojením obec –
mesto, riešenie vzťahov medzi mestom a
vidiekom
výstavba, modernizácia, rekonštrukcia
zastávok len na linkách prepájajúcich
obec s mestom
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)

IP 5.1
Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej
a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach
Oblasť podpory rozvoja obcí
OP ĽZ
Opatrenie stratégie
3.2.1

Deliaca línia na úrovni oprávnených oblastí:
- cieľová
skupina:
obyvatelia
marginalizovaných rómskych komunít
- miesto realizácie: obce s prítomnosťou
MRK

Priorita 6
Podpora sociálneho začleňovania,
zmierňovania chudoby a hospodárskeho
rozvoja vo vidieckych oblastiach
FO 6B
Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych
oblastiach
PRV
Opatrenie stratégie
2.1.1. 2.1.2

Deliaca línia na úrovni aktivít:
- aktivity len na miestnej úrovni (malá
infraštruktúra)
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8. Informácie o doplnkovosti
8.1. Popis prostriedkov doplnkovosti/súdržnosti s inými nástrojmi únie, Európskym
štrukturálnym a investičným fondom, I. Pilierom a ďalších nástrojov spoločnej
poľnohospodárskej politiky
Doplnkovosť/súdržnosti stratégie CLLD Agroprameň (MAS) s inými nástrojmi únie,
Európskym štrukturálnym a investičným fondom, I. Pilierom a ďalších nástrojmi rozvoja
územia:
V rámci implementácie stratégie CLLD bude zabezpečená komplementarita s investičnými
prioritami OP ĽZ tak, že Agroprameň (MAS) bude

oprávneným žiadateľom ako MAS

v prípade investičných priorít OP ĽZ (2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) . V rámci PRV implementáciou
(opatrení 2.1.1, 2.1.2) bude stratégia CLLD

doplnkovo prispievať k sociálnej inklúzii

marginalizovaných skupín obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít
aplikovaním sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní v rámci opatrení realizovaných
obcami. Komplementarita PRV (opatrenie 4.1.1) a programu cezhraničnej spolupráce SR –
ČR 2014-2020 (opatrenie 4.1.2) je v oblasti cestovného ruchu, kde aktivity v rámci programu
cezhraničnej spolupráce (rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva) dopĺňajú aktivity ako
vybudovanie areálov pre relaxáciu, ubytovacích kapacít a pod. OP RH dopĺňa opatrenia PRV
v snahe o zachovanie, príp. vytvorenie nových pracovných príležitostí na vidieku podporou
modernizácie a reštrukturalizácie sektorov a diverzifikácie predmetnej činnosti, ako i v snahe
o zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov na vidieku. Mikro a malým podnikom v oblasti
akvakultúry je umožnené podieľať sa na dosahovaní cieľov PRV v oblasti zvyšovania kvality
života na vidieku a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, prostredníctvom diverzifikácie
akvakultúrnych činností. Kombináciou aktivít spolufinancovaných z ENRF a EPFRV sa
rozšíria možnosti alternatívnych zdrojov príjmu pre chovateľov rýb (mikro a malých
podnikov). Využitím zdrojov ENRF a EPFRV komplementárnym spôsobom sa výrazne
posilní zlepšenie konkurencieschopnosti MSP v oboch sektoroch.
Prípady dobrej praxe
V rámci prípadov dobrej praxe sú uvedené príklady nielen z územia Agroprameň (MAS), ale
aj príklady obcí a ich spolupráca, ktorá je v mnohých smeroch inšpirujúca pre realizáciu
projektov v území, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na jeho rozvoj. Príkladom
dobrej praxe je projekt, ktorý realizovala Agroprameň (MAS) a to I. ročník výtvarnej súťaže
„Ako to vidia deti.“ Súťaž sa konala v rámci medzinárodného umeleckého sympózia v obci
Lehnice. Súťaž bola určená pre žiakov MŠ a ZŠ. Celkovo sa súťaže 4 materské školy a 2
základné školy. Cieľom tohto podujatia bolo podporiť mladé talenty a podporiť regionálne
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cítenie mládeže. Najzaujímavejšie a najvýraznejšie kresby detí vybraté odbornou porotou
zostavenou z výtvarníkov boli vystavené v rámci Vernisáže. Ocenenia boli udelené v troch
témach a v troch vekových kategóriách.

S cieľom nielen nadväzovania a udržiavania

kontaktu s obyvateľmi v rámci územia, ale aj informovania o príležitostiach a možnostiach
ako zlepšiť život v našom území prostredníctvom realizácie projektov sa miestna akčná
skupina rozhodla podporiť mládež území. Príkladom dobrej praxe je aj realizácia projektu
„Cyklotrasy bez hraníc“ na ktorom sa podieľalo niekoľko obcí z územia Agroprameň (MAS).
Projekt bol podporený prostredníctvom Regionálneho operačného programu a realizoval na
stranách slovensko – maďarských hraníc. Na slovenskej strane na území 4 navzájom
susediacich mikroregiónov: MR Klatovské rameno, MR Warkun, MR Dunajská Magistrála
(Holice, Blatná na Ostrove, Lehnice, Macov, Trnávka, Rohovce, Kyselica (len kompa),
Dobrohošť) a MR Medzičilizie.
Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie siete cyklotrás pre slovensko-maďarské pohraničné
oblasti. Tento typ projektu je inšpiratívny najmä s pohľadu spolupráce viacerých
mikroregiónov nielen zo Slovenska prostredníctvom ktorého dochádza prenosu príkladov
dobrej

praxe a skúseností pri realizácii spoločného projektu. Agroprameň (MAS) sa

zúčastnila 2. - 3.10.2015 Konferencia " Evropa místem pro lidi dobré vůle" v Slavkove
u Brna. Nakoľko miestne akčné skupiny majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou Leader,
hlavným zámerom bolo vytvorenie nového partnerstva obcami a s MAS, ktoré na konferencii
prezentovali výmenu skúsenosti pri naplňovaní zámerov rozvoja obcí a cezhraničnej
spolupráce. Agroprameň (MAS) v rámci konferencie nadviazal spoluprácu s Českou MAS.
Výsledkom konferencie bolo uzavretie spolupráce s MAS

CZ, kde sa partneri dohodli

a následne podpísali zmluvu o spolupráci.
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