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Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín 

 

Harmonogram výziev OZ Medzi riekami na r. 2019 

 

Výzva č.1 – predpokladaný termín vyhlásenia máj 2019, najneskôr jún 2019 

Zlepšiť vzhľad intravilánov obcí  

 

Priradenie kódu 
opatrenia  

Opatrenie 7., 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  
VEREJNÝ SEKTOR 

Názov opatrenia 7.1. Zlepšiť vzhľad intravilánov obcí 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je zlepšiť vzhľad intravilánov obcí na území OZ MR, 
a tak prispieť k lepšej kvalite života v obciach. 

Zdôvodnenie výberu 

Na území nie sú upravené verejné priestranstvá a parky v niektorých obciach 
a nie sú vybudované športové ihriská v každej obci. Znížená atraktivita 
verejných priestranstiev má vplyv na kvalitu života obyvateľov, ale súvisí aj 
s rozvojom cestovného ruchu.  

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. 
Investície do vytvárania podmienok pre trávenie voľného času vrátane 
infraštruktúry - napr. výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športovísk a 
detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie exist. kultúrnych 
domov. 

Oprávnení 
prijímatelia 

Pre činnosť Investície  súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 
voľného častu vrátane infraštruktúry: 
- Obce vo vidieckych oblastiach 
- Združenia obcí s právnou subjektivitou 

Intenzita pomoci  
Výška podpory z celkových oprávnených nákladov pre obce a združenia 
obcí: 100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej infraštruktúry 

Oprávnené výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými 
činnosťami (vrátane začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry, následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a 
vrátane úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v 
rámci operácie); 
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 (v prípade investičných opatrení): 
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného 
majetku; 
b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, 
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c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode 
b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 
poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane 
štúdií uskutočniteľnosti. 
d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, 
získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek. 

Výška príspevku 
(minimálna 
a maximálna) 

0 – 70 000€  

Finančný plán   

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  240 000 180 000 60 000 0 0 

VR 0 0 0 0 0 

Spolu 240 000 180 000 60 000 0 0 

Princípy pre 
stanovenie 
výberových a  
hodnotiacich kritérií/ 
Hlavné zásady 
výberu operácií 

V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového hodnotenia. 
Zároveň bude stanovená minimálna prahová hodnota, ktorú musí projekt 
dosiahnuť, aby bol oprávnený, prípadne bude stanovená podmienka, že ak 
niektoré z definovaných kritérií projekt nespĺňa (resp. hodnotenie je 0) 
nemôže byť schválený (aspekt kvality). 
V rámci hodnotenia budú minimálne aplikované princípy: komplexnosť,  
udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť, efektívnosť projektu. 
Uprednostnené budú projekty súvisiace s ekonomickým rozvojom, projekty, 
v rámci ktorých budú mať realizované operácie dopad na širšie územie 
v rámci MAS, projekty začleňujúce prvky zelenej infraštruktúry a projekty 
uľahčujúce prístup marginalizovaných skupín k podpore. 
V súlade s PRV, kapitola 8.2.6.3.4.7 a vlastné princípy: 
- Žiadateľ ešte nezískal pomoc v rámci stratégie CLLD v danom opatrení 
- Počet obyvateľov, ktorí budú mať prospech so zrealizovaného projektu 

Povinné prílohy 
stanovené MAS 

Nie sú stanovené 

Merateľné 
ukazovatele projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

OZMR 
7.1 

počet nových, alebo inovovaných prvkov verejných 
priestranstiev 

Počet 0 6 

7.4 Počet operácií, ktoré získali podporu na investície do 
miestnych zákl. služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

Počet 0 6 

7.4 Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia 
služieb/infraštruktúry 

Počet 0 3200 

7.4 Celkové verejné výdavky € 0 240 000 

Indikatívny 
harmonogram výziev 

Predpoklad vyhlásenia výzvy je máj 2019, najneskôr jún 2019. 
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Výzva č.2 – predpokladaný termín vyhlásenia júl 2019 

Podporiť miestne produkty na trhu a  predaj z  dvora (neziskové organizácie) 

 

Priradenie kódu 
opatrenia 

Opatrenie 7. 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 
NEVEREJNÝ SEKTOR 

Názov opatrenia  1.4. Podporiť miestne produkty na trhu a predaj z dvora (neziskové 
organizácie) 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je podporiť miestne produkty na trhu a predaj z dvora na 
území OZ MR a prispieť tak k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu 
zamestnanosti. 

Zdôvodnenie výberu 
Územie je tradičnou poľnohospodárskou oblasťou, avšak s nedostatočným 
odbytom poľnohospodárskych produktov v regióne, ale s potenciálom 
využitia predaja z dvora. 

Rozsah a oprávnené 
činnosti 

 
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. 
Výstavba a rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov 

Oprávnení 
prijímatelia 

Občiansky/neziskový sektor 

Intenzita pomoci  
Výška podpory z celkových oprávnených nákladov pre občiansky / 
neziskový sektor: 95% 

Oprávnené výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými 
činnosťami (vrátane začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry, následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a 
vrátane úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v 
rámci operácie); 
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 (v prípade investičných opatrení): 
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného 
majetku; 
b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, 
c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode 
b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 
poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane 
štúdií uskutočniteľnosti. 
d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, 
získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek. 

Výška príspevku 
(minimálna 
a maximálna) 

0 – 30 000 €  

Finančný plán   Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 
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MR  31 600 22 500 7 500 1 600 0 

VR 0 0 0 0 0 

Spolu 31 600 22 500 7 500 1 600 0 

Princípy pre 
stanovenie 
výberových a  
hodnotiacich 
kritérií/Hlavné 
zásady výberu 
operácií 

v súlade s PRV 2014 - 2020, kapitola 8.2.5.3.3.7, a vlastné princípy: 
- Žiadateľ ešte nezískal pomoc v rámci stratégie CLLD v danom opatrení  
- Žiadateľ je členom OZ MR 

Povinné prílohy 
stanovené MAS 

Nie sú stanovené 

Merateľné 
ukazovatele projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 
jednotka 

Počiatočná 
hodnota 

Celková  
cieľová  
hodnota 

OZMR 
7.4 

počet tržníc a iných zariadení   Počet 0 2 

7.4 Celkové investície (v EUR) (verejné + súkromné) € 0  
30 000 

7.4 Celkové verejné výdavky (v EUR) € 0 30 000 

7.4 Počet  operácií, ktoré získali podporu na investície 
do miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo 

€ 0 2 

OZMR 
1.4 

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo 
zlepšenia služieb/infraštruktúry 

Počet 0 800 

Indikatívny 
harmonogram výziev 

Výzva bude vyhlásená v priebehu mesiaca júl 2019. 
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Výzva č.3 – predpokladaný termín vyhlásenia jún 2019 

Podporiť infraštruktúru v CR (obce, MVO)  
Zrekonštruovať chátrajúce pamiatky 
 

Priradenie kódu 
opatrenia 

Opatrenie 7., Podopatrenie 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej 
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie VEREJNÝ SEKTOR 

Názov opatrenia  
3.1. Podporiť infraštruktúru v CR (obce, MVO) 
3.2.      Zrekonštruovať chátrajúce pamiatky 

  6B, 6A 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je podporiť infraštruktúru v CR na území OZ MR, 
a tak prispieť k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu zamestnanosti.  

Zdôvodnenie výberu 

Na území chýba infraštruktúra pre cestovný ruch (ubytovanie, stravovanie), 
informačný systém, cyklotrasy. Zlepšenie infraštruktúry vytvorí nový 
potenciál pre ekonomické zhodnocovanie existujúcich atraktivít v regióne, 
medzi ktorými vynikajú najmä rybníky pri obci Senné.  

Rozsah a oprávnené 
činnosti 

Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 
informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, 
budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné 
body, smerové tabule, KIOSKy. 
Obnova a skvalitnenie turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest 
vrátane príslušnej infraštruktúry (kultúrne, historické, prírodné objekty, 
zariadenie muzejných a galerijných zariadení a pod.) 
  
Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a 
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane 
príslušnej infraštruktúry - miestne kultúrne, historické, prírodné a iné 
objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení. 
- obnova a budovanie informačného systému, 
- budovanie doplnkovej infraštruktúry, 
- informačné body, smerové tabule a pod. 
  
Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej 
inf raštruktúry (odpo činkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a 
pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova 
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách. 
- rekonštrukcia a výstavba turistických, cykloturistických a náučných 
chodníkov a súvisiacej doplnkovej infraštruktúry, 
- výstavba vyhliadkových veží, 
- budovanie doplnkovej infraštruktúry, 
- budovanie, obnova, údržba cykloturistického značenia na existujúcich 
trasách a pod. 

Oprávnení 
prijímatelia 

obce vo vidieckych oblastiach, združenia obcí s právnou subjektivitou 
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Intenzita pomoci  
obce a združenia obcí: 100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície 
malej infraštruktúry 

Oprávnené výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými 
činnosťami (vrátane začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry, následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce, 
pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie); 
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 (v prípade investičných 
opatrení): 
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného 
majetku, 
b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, 
c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v 
bode b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, 
poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 
udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti, 
d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, 
získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek 

Výška príspevku 
(minimálna 
a maximálna) 

0 – 70 000€  

Finančný plán   

 
Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 
MR  143 500 107 625 35 875 0  
VR 0 0 0 0  
Spolu 143 500 107 625 35 875 0  

Princípy pre 
stanovenie 
výberových a  
hodnotiacich kritérií/ 
Hlavné zásady 
výberu operácií 

V súlade s PRV, kapitola 8.2.6.3.3.7 a vlastné princípy: 
- Žiadateľ ešte nezískal pomoc v rámci stratégie CLLD v danom opatrení 
- Počet obyvateľov, ktorí budú mať prospech so zrealizovaného projektu 

Povinné prílohy 
stanovené MAS 

Nie sú stanovené 

Merateľné 
ukazovatele projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 
Jednotka 

Počiatočná  
Hodnota 

Celková  
cieľová  
hodnota 

OZMR 3.1 počet malých investícií do infraštruktúry CR  Počet 0 2 

OZMR 3.2 počet pamiatok so zlepšeným tech.stavom Počet 0 1 

7.5 Počet operácií, ktoré získali podporu na 
investície do rekreačnej/turistickej 
infraštruktúry 

Počet 0 3 

7.5 Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo 
zlepšenia služieb/infraštruktúry 

Počet 0 4000 

7.5 Celkové verejné výdavky (v EUR) € 0 143 500 

7.5 Celkové investície (verejné + súkromné) € 0 143 500 

Indikatívny 
harmonogram výziev 

Výzva bude vyhlásená v priebehu mesiaca jún 2019. 
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Výzva č.4 - predpokladaný termín vyhlásenia júl 2019 

Podporiť infraštruktúru v CR (ob čiansky/neziskový sektor) 
Zrekonštruovať chátrajúce pamiatky (občiansky/neziskový sektor) 
 

Priradenie kódu 
opatrenia 

Opatrenie 7., Podopatrenie 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej 
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie NEVEREJNÝ SEKTOR 

Názov opatrenia  
3.1. Podporiť infraštruktúru v CR (ob čiansky/neziskový sektor) 
3.2.      Zrekonštruovať chátrajúce pamiatky (občiansky/neziskový 
sektor) 

Ciele opatrenia  
Cieľom opatrenia je podporiť infraštruktúru v CR na území OZ MR, 
a tak prispieť k ekonomickému rozvoju a zvyšovaniu zamestnanosti.  

Zdôvodnenie výberu 

Na území chýba infraštruktúra pre cestovný ruch (ubytovanie, stravovanie), 
informačný systém, cyklotrasy. Zlepšenie infraštruktúry vytvorí nový 
potenciál pre ekonomické zhodnocovanie existujúcich atraktivít v regióne, 
medzi ktorými vynikajú najmä rybníky pri obci Senné.  

Rozsah a oprávnené 
činnosti 

Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 
informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, 
budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné 
body, smerové tabule, KIOSKy. 
Obnova a skvalitnenie turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest 
vrátane príslušnej infraštruktúry (kultúrne, historické, prírodné objekty, 
zariadenie muzejných a galerijných zariadení a pod.) 
  
Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a 
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane 
príslušnej infraštruktúry - miestne kultúrne, historické, prírodné a iné 
objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení. 
- obnova a budovanie informačného systému, 
- budovanie doplnkovej infraštruktúry, 
- informačné body, smerové tabule a pod. 
  
Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej 
infraštruktúry (odpo činkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a 
pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova 
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách. 
- rekonštrukcia a výstavba turistických, cykloturistických a náučných 
chodníkov a súvisiacej doplnkovej infraštruktúry, 
- výstavba vyhliadkových veží, 
- budovanie doplnkovej infraštruktúry, 
- budovanie, obnova, údržba cykloturistického značenia na existujúcich 
trasách a pod. 

Oprávnení 
prijímatelia 

Občiansky/neziskový sektor 
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Intenzita pomoci  
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre neziskový sektor: 
95% 

Oprávnené výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými 
činnosťami (vrátane začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry, následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce, pokiaľ 
sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie); 
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 (v prípade investičných opatrení): 
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného 
majetku, 
b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, 
c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode 
b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za 
poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane 
štúdií uskutočniteľnosti, 
d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, 
získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek. 

Výška príspevku 
(minimálna 
a maximálna) 

0 – 70 000€  

Finančný plán   

 
Región Spolu EÚ ŠR VZ Iné 
MR  84  211 60 000 20  000 4 211  
VR 0 0 0 0  
Spolu 84  211 60 000 20  000 4 211  

Princípy pre 
stanovenie 
výberových a  
hodnotiacich kritérií/ 
Hlavné zásady 
výberu operácií 

V súlade s PRV, kapitola 8.2.6.3.3.7 a vlastné princípy: 
- Žiadateľ ešte nezískal pomoc v rámci stratégie CLLD v danom opatrení 
- Počet obyvateľov, ktorí budú mať prospech so zrealizovaného projektu 

Povinné prílohy 
stanovené MAS 

Nie sú stanovené 

Merateľné 
ukazovatele projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 
Jednotka 

Počiatočná  
Hodnota 

Celková  
cieľová  
hodnota 

OZMR 3.1 počet malých investícií do infraštruktúry CR  Počet 0 1 

 počet pamiatok so zlepšeným tech.stavom  0 1 

7.5 Počet operácií, ktoré získali podporu na 
investície do rekreačnej/turistickej 
infraštruktúry 

Počet 0 2 

7.5 Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo 
zlepšenia služieb/infraštruktúry 

Počet 0 3000 

7.5 Celkové verejné výdavky (v EUR) € 0 80 000 

7.5 Celkové investície (verejné + súkromné) € 0 84 211 

Indikatívny 
harmonogram výziev 

Výzva bude vyhlásená v priebehu mesiaca júl 2019. 

 


