FAQ 8/2019 – časť II

1. MAS Dukla o.z. má v opatreniach 7.2 a 7.4 potrebné znížiť v merateľných ukazovateľoch
celkovú cieľovú hodnotu z 30 podporených obcí na 25 podporených obcí v opatrení 7.2 a z
27 podporených obcí na 24 podporených obcí v opatrení 7.4. Je to možné urobiť v aktualizácií
stratégie?
Odpoveď: Uvedená zmena bude možná až na základe strednodobého hodnotenia a následnej
aktualizácie stratégie CLLD spolu z uvedením dôvodu zníženia merateľného ukazovateľa.
2. Zvýšenie bezpečnosti v obci - osadenie kamier a nového osvetlenia na ulici. Je táto aktivita
oprávnená v rámci opatrenia 7.4 MAS?
Odpoveď: kamerový systém v obci je oprávnený náklad, verejné osvetlenie nie je oprávnený
náklad
3. Veľmi pekne Vás prosím o urgentnú odpoveď, potrebnú pre všetkých našich žiadateľov o NFP
a pre potrebu projektovej dokumentácie.
Ide o dve hodnotiace kritériá, a to:
1. Projekt súvisí aj s ekonomickým rozvojom alebo projekt kombinuje viacero akcií
vytvárajúcich konkrétne podmienky pre ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t.z. napr., že
podporené investície budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.),
za predpokladu súladu ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia a
racionálneho využitia prírodných zdrojov alebo projekt obsahuje aj prvky zelenej
infraštruktúry
2. Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín (vrátane marginalizovaných
rómskych komunít) alebo súčasťou projektu je aj zelená infraštruktúra.
V oboch sa spomína zelená infraštruktúra, ktorej prechádza slovo ALEBO. Preto potrebujeme
vedieť či musí/nemusí byť súčasťou projektu zelená infraštruktúra. Ak musí byť súčasťou
projektu, tak či môže byť realizovaná z vlastných zdrojov alebo musí byť súčasťou
oprávnených výdavkov? Nakoľko sa toto nikde neuvádza.
Odpoveď: Hodnotiace (bodovacie) kritéria si stanovila MAS a preto musí vedieť ako dané
kritéria vyhodnotiť.
V rámci prílohy 6B pri podopatreniach 7.2,7.4,7.5 je uvedená „podmienka oprávnenosti
výdavkov – Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými
činnosťami v rámci podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej
infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej
infraštruktúry obce“.
A v prípade, že musí byť súčasťou projektu zelená infraštruktúra, či musí byť uvedená aj v
technickej správe projektovej dokumentácie alebo ju stačí opísať v projekte realizácie.
Odpoveď: Zelená infraštruktúra musí byť uvedená aj v technickej správe projektovej
dokumentácie.
4. Je v rámci podopatrenia 7.5 možný nákup požičiavacieho zariadenia na bicykle vrátane
bicyklov na rekreačné účely? Obec by bola žiadateľom aj prevádzkovateľom tohto zariadenia.
Bicykle by boli požičiavané na základe vratnej zálohy a minimálneho poplatku (napr. 1€ za
bicykel), ktorý by pokrýval čiastočne náklady. Obec by z toho nemala zisk, možno malú stratu.
Odpoveď: ÁNO, ak projekt negeneruje zisk
5. V rámci 7.2 revitalizácie verejného priestranstva sú oprávnené nasledovné položky?

Prístrešok (súčasť stavby, pevne spojené so zemou)

Pódium (súčasť stavby, pevne spojené so zemou)

Osvetlenie súvisiace iba s predmetom projektu vrátane elektroinštalácií

Kamera napojená na obecný kamerový systém, ktorá monitoruje iba predmet projektu
– oprávnené len v rámci podopatrenia 7.4
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Odpoveď: Otázka je nejednoznačná, je potrebné ju rozdeliť podľa špecifických aktivít, nedá sa
jednoznačne odpovedať.
6. Aktualizácia výzvy
záujemcovia o dotácie z výziev MAS majú problémy s projektantmi, rozpočtármi,
dovolenkujúcimi pracovníkmi stavebných úradov - nedokážu dodržať termín odovzdávania
ZONFP kvôli VO. Problémy majú aj poľnohospodári aj obce. Preštudovali sme si príručku pre
žiadateľa ohľadom zrušenia výzvy. U nás nastal problém, že sme omylom vyhlásili výzvu o
deň neskôr, ako bol termín. Môžeme na základe tohto zrušiť výzvy - sťaby autoremedúrou?
Zrušená výzva sa nejako administruje, alebo je možné bezprostredne po jej zrušení vyhlásiť
ďalšiu? Novú by sme predĺžili cca o mesiac, to by sa stihli záujemcovia pripraviť.
Odpoveď: Nižšie uvedený text bude upravený aj v najbližšej aktualizácii Príručky pre
prijímateľa LEADER.
V prípade, objektívnych príčin (problém s termínom verejného obstarávania/obstarávania) je
MAS oprávnená vykonať zmenu vyhlásenej výzvy v časti „časový harmonogram trvania
výzvy“ v prílohe č. 3C, bod 1.2, pričom v popise zmeny a zdôvodnení uvedie nasledovné
znenie:
„Touto aktualizáciou č...... (MAS uvedie číslo aktualizácie, napr.: aktualizácia č.1) MAS
(uvedie sa názov) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene
podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového
priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.
Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum
uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v
pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na
webovom sídle MAS, t. j. od (MAS uvedie dátum zverejnenia). Zmeny vykonané
aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie
ŽoNFP. MAS je zároveň povinná s aktualizáciou príslušnej výzvy zverejniť na svojom webovom
sídle OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP (viď text v odvolávke č.
3).
A zároveň je MAS povinná pri zmene Výzvy dodržať ustanovenia Príručky pre prijímateľa
LEADER, kapitola 8.2.3.1, ods.4.

ITMS personálna matica
1. Ako vkladať podnikateľské subjekty a občianske združenia do systému ITMS2014+ pri
aktualizácii personálnej matice v jednotlivých orgánoch MAS? Bude občiansky sektor a
podnikateľský sektor zastúpený iba konkrétnou osobou? v tom prípade potrebujeme od
týchto osôb osobné údaje.
Odpoveď: Áno, tak ako uvádzate, podnikateľské subjekty a občiansky sektor musia byť
zastúpené konkrétnou osobou, rovnako ako vo formulári personálnej matice, ktorá je
prílohou stratégie CLLD. Subjekty sa zaregistrujú do ITMS2014+ cez ŽOAK – DataCentrum.
2. pri nahadzovaní zásupcov verejnéného sektoru - obce - mi vypisuje že ide o akciovú
spoločnosť (problém je OZ MAS LEV: obce Baldovce, Vyšné Repaše, obec Lúčka zase je
napísané Obecný úrad (neplatné)
Odpoveď: odporúčame riešiť jednotlivými obcami priamo cez DataCentrum, ktoré vytváralo
jednotlivé kontá pre subjekty
3. nahadzovanie podnikateľský sektor a združenia - ak člen nesúhlasí, aby mal priradený itms
identifikátor? nechce podať žiadosť o aktiváciu konta - ako to máme poriešiť, nebolo by
možné ich priradit cez ICO ako sme FO cez datum narodenia
Odpoveď : odpoveď viď bod 1
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4. aktuálne ako sa vypisujú personálne matice - zoznam členov je najaktuálnejší (s
rešpektovaním všetkých prihlášok a odhlášok) ku dňu vypĺňania matice?
Odpoveď: do ITMS2014+ vkladáte (vypisujete) aktuálne zloženie členov personálnej matice.
Nie je efektívne dohrávať všetky zmeny spätne, ak ich MAS priebežne zasielala v písomnej
forme PPA, resp. uložila v spise stratégie v ITMS2014+.

