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Opatrenia v Stratégii MAS Bebrava, ktoré budú financované z rozpočtu EPFRV 
v základnej alokácii A  sú nasledovné: 

 

Tabuľka č. 4.A: Opatrenie č.2 stratégie CLLD   

Názov opatrenia  
Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov , 
regenerácia verejných priestranstiev, parkov, oddychových zón 

Priradenie kódu 
opatrenia1  

7/7.2 

Priradenie 
k fokusovej oblasti 
PRV/ŠC IROP 

Sekundárna FO predominantná - 6B 

Sekundárna FO doplnková - 6A 

Ciele opatrenia  

Opatrenie bolo definované na základe požiadaviek zo stretnutí s obyvateľmi 
regiónu MAS Bebrava a na základe výstupov zo SWOT analýzy, kde v 
analyzovanej oblasti Infraštruktúra a miestne služby sa kvalita ciest 
objavuje v slabých stránkach. Podobne sa aj verejné priestranstvá, parky a 
oddychové zóny nachádzali v nedobrej pozícii pri analýze územia a i na 
tieto slabé stránky poukazovali občania i podnikatelia pri stretnutiach v 
rámci prípravy stratégie MAS Bebrava. 

Zdôvodnenie 
výberu 

Miestne komunikácie a chodníky sú dlhodobo v zlom stavebnotechnickom 
stave na území MAS Bebrava. Vybudovaním, rekonštrukciami je možné 
dosiahnuť kvalitnejšiu a bezpečnejšiu dostupnosť do spádovej oblasti, 
ktorou je okresné mesto Bánovce nad Bebravou. Verejné priestranstvá sú 
akousi vizitkou obce pre návštevníkov a samotných obyvateľov obcí. Ich 
rekonštrukciou je možné podstatne zlepšiť kvalitu života obyvateľov vo 
vidieckych oblastiach a poskytnúť možnosti na kvalitnejšie bývanie. Aspekt 
skvalitnenia životného prostredia je zrejmý pri budovaní verejnej zelene vo 
verejných priestranstvách. 

Parky a oddychové zóny sú rovnako dôležitou súčasťou života obyvateľov 
na vidieku a ich budovanie a rekonštrukcie prispejú k skvalitneniu zelenej 
infraštruktúry v obciach a pomôžu zlepšiť v nemalej miere kvalitu životného 
prostredia, okrem svojej prvotnej funkcie, ktorou je prispieť k regenerácii 
pracovnej sily a posilneniu zdravotného stavu obyvateľov územia MAS 
Bebrava. 

Rozsah 
a oprávnené 
činnosti 

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  
a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,  

zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, 
parkov a pod 

Oprávnení 
prijímatelia 

1. obce na území MAS Bebrava s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane); 

2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom 
obyvateľov do 1 000 vrátane). 

Intenzita pomoci 2 
Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s 
maximálnym limitom určeným vo výzve.  

 
1 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
2 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 
a rozpočtu.  
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Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť 
poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov. 

Oprávnené 
výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia , vrátane výdavkov 
na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a 
vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor 
energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci 
operácie; 

2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 

Výška príspevku 
(minimálna 
a maximálna) 

Min. výška : 5.000 € 

Max. výška: 50.000 € 

Finančný plán   

Región3 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  200 000 150 000 50 000 0 0 

VR 0 0 0 0 0 

Spolu 200 000 150 000 50 000 0 0 

Princípy pre 
stanovenie 
výberových a  

hodnotiacich 
kritérií/ 

 

Hlavné zásady 
výberu operácií4 

 

 

Hodnotiace 
kritériá: 

V súlade s kritériami pre výber projektov v rámci implementácie stratégie 
CLLD. Výberové a hodnotiace kritéria tvoria samostatnú prílohu k 
stratégií CLLD „Výberové kritériá pre výber projektov, hodnotiace a 
rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 
2014-2020 MAS BEBRAVA“. 

Povinné prílohy 
stanovené MAS5 

Povinné prílohy budú zverejnené vo výzve 

Merateľné 
ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Počiatočn
á hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

M07 
Počet operácií , 

ktoré získali 
podporu na 

počet 0 6 

 
3 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
4 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
5 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 
Systému riadenia CLLD 
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investície do 
infraštruktúry 

malých rozmerov 
vrátane investícií 

do energie z 
obnoviteľných 

zdrojov a úspor 
energie 

7.2 

Počet obyvateľov 
obce/obcí ktorí 

budú mať 
prospech z 

realizovaného 
projektu 

počet 0 2500 

Indikatívny 
harmonogram 
výziev 

november 2017 -  31.6.2021.  

 

Tabuľka č. 4.B: Opatrenie č.3 stratégie CLLD   

Názov opatrenia  

Investície v súvislosti 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. 

Priradenie kódu 
opatrenia6  

7/7.4 

Priradenie 
k fokusovej oblasti 
PRV/ŠC IROP 

Sekundárna FO predominantná - 6B 

Sekundárna FO doplnková - 6A 

 

Ciele opatrenia  

Opatrenie sme definovali na základe požiadaviek od občanov na 
stretnutiach a tiež na základe SWOT analýzy, kde sa v oblasti Infraštruktúra 
a miestne služby analyzoval stav nedostatočnej starostlivosti o deti a 
seniorov ako súčasť nevyhovujúcich exteriérov pre tieto skupiny 
obyvateľov. Rovnako bol vo SWOT analýze skonštatovaný zlý stav 
niektorých kultúrnych domov. Rovnako sa v obciach javí možnosť nevyužité 
a chátrajúce objekty využiť pre komunitnú činnosť, nakoľko sa v obciach 
nachádza mnoho kultúrnych a historických pamiatok a tiež rozličných 
spolkov, ktoré by potrebovali priestory pre svoju činnosť. 

Zdôvodnenie 
výberu 

V rámci tohto oprávnenia budú podporené projekty s aktivitami 
zameranými na podporu trávenia voľného času vo vidieckom prostredí 
včítane podpornej infraštruktúry týkajúcej sa športovísk a detských ihrísk. 
Aktivitami, ktoré budú podporené sú aj amfiteátre a nevyužívané objekty s 

 
6 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
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cieľom ich opätovného využitia na komunitnú/spolkovú činnosť. Z 
Opatrenia budú podporované aj aktivity z oblasti rekonštrukcií kultúrnych 
domov. Doplnkovosť je zrejmá vo vzťahu k špecifickému cieľu 5.1.2 v IROP 
a to napojením športovísk a kultúrnych objektov na budované cyklotrasy a 
tak sa vytvorí doplnková pridaná hodnota. 

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 súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podporu predaja 
miestnych produktov a pod. 

Oprávnení 
prijímatelia 

1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 20 000 

2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom 
obyvateľov do 1 000 vrátane). 

Intenzita pomoci 7 

1. Výška podpory obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do      
20 000 a združenia obcí s právnou subjektivitou : 95% z celkových 
oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným vo výzve.  

2. Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť 
poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov 

Oprávnené 
výdavky 

1. v výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov 
na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a 

vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor 
energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci 
operácie;  

2. súvisiace všeobecné náklady definované v bode 1 

Výška príspevku 
(minimálna 
a maximálna) 

Min. výška : 3.000 € 

Max. výška: 40.000 € 

Finančný plán   

Región8 Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  210 526,32 150 000 50 000 10 526,32 0 

VR 0 0 0 0 0 

Spolu 210 526,32 150 000 50 000 10 526,32 0 

 
7 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 
a rozpočtu.  
8 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
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Princípy pre 
stanovenie 
výberových a  

hodnotiacich 
kritérií/ 

Hlavné zásady 
výberu operácií9 

 

Hodnotiace 
kritériá: 

V súlade s kritériami pre výber projektov v rámci implementácie stratégie 
CLLD. Výberové a hodnotiace kritéria tvoria samostatnú prílohu k 
stratégií CLLD „Výberové kritériá pre výber projektov, hodnotiace a 
rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 
2014-2020 MAS BEBRAVA“. 

-  

Povinné prílohy 
stanovené MAS10 

Povinné prílohy budú zverejnené vo výzve 

Merateľné 
ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Počiatočn
á hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

M07 

Počet  operácií, 
ktoré získali 
podporu na 

investície do 
miestnych 

základných 
služieb pre 

vidiecke 
obyvateľstvo 

(7.4.) 

počet 0 7 

M07 

Počet obyvateľov, 
ktorí majú 

prospech zo 
zlepšenia 

služieb/infraštruk
túry 

počet 0 12 000 

T23 

Pracovné miesta 
vytvorené v 

podporovaných 
projektoch 

počet 0 1 

aktivita 1 
Rekonštruované/

modernizované 
detské ihrisko 

počet 0 4 

Indikatívny 
harmonogram 
výziev 

november 2017 -  31.6.2021.  

 
9 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
10 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 
Systému riadenia CLLD 
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Tabuľka č. 4.C: Opatrenie č.8 stratégie CLLD   

Názov opatrenia  
Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia 
existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. 

Priradenie kódu 
opatrenia11  

7/7.4 

Priradenie 
k fokusovej oblasti 
PRV/ŠC IROP 

Sekundárna FO predominantná - 6B 

Sekundárna FO doplnková - 6A  

Ciele opatrenia  

Definícia tohto opatrenia vznikla na základe požiadaviek od obcí, ktoré 
uvádzali dlhodobo zanedbávané domy smútku a potreby riešenia úpravy 
okolia. Rovnako uvádzali aj potreby opráv cintorínov v okolí domov 
smútku. V oblasti Infraštruktúra a miestne služby je v príležitostiach 
skvalitnenia života a služieb na vidieckom území MAS Bebrava príležitosť 
nachádzajúca sa vo SWOT analýze. 

Zdôvodnenie 
výberu 

Doplnkovosť je zrejmá vo vzťahu k podopatreniu PRV, kde sa hovorí o 
rekonštrukciách verejných priestranstiev. Domy smútku so svojim okolím 
sú tiež verejnými priestranstvami. Sú potrebné k celkovej sociálnej 
infraštruktúre obce a patria k jej základnej vybavenosti. 

Rozsah 
a oprávnené 
činnosti 

investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, 
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich 
okolia zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, 
v blízkosti domov smútku. 

Oprávnení 
prijímatelia 

1. obce na území MAS Bebrava s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane); 

2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom 
obyvateľov do 1 000 vrátane). 

Intenzita pomoci 12 

Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s 
maximálnym limitom určeným vo výzve.  

Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť 
poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov. 

Oprávnené 
výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov 
na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a 
vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor 
energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci 
operácie; 

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 

 
11 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
12 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 
a rozpočtu.  
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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 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 

Výška príspevku 
(minimálna 
a maximálna) 

Min. výška : 3.000 € 

Max. výška: 7.500 €  

Finančný plán   

Región
13 

Spolu EÚ ŠR VZ iné 

MR  30 000 22 500 7 500 0 0 

VR 0 0 0 0 0 

Spolu 30 000 22 500 7 500 0 0 

Princípy pre 
stanovenie 
výberových a  

hodnotiacich 
kritérií/ 

Hlavné zásady 
výberu operácií14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiace 
kritériá: 

V súlade s kritériami pre výber projektov v rámci implementácie stratégie 
CLLD. Výberové a hodnotiace kritéria tvoria samostatnú prílohu k 
stratégií CLLD „Výberové kritériá pre výber projektov, hodnotiace a 
rozlišovacie kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 
2014-2020 MAS BEBRAVA“. 

-  

Povinné prílohy 
stanovené MAS15 

Povinné prílohy budú zverejnené vo výzve 

 
13 Typ regiónu: MR – menej rozvinutý región, VR – viac rozvinutý región 
14 v prípade identického textu postačuje odvolávka na text PRV/IROP 
15 MAS stanoví povinné prílohy nad rámec povinných príloh, ktoré stanoví PPA v zmysle kapitoly 9.5.1, ods. 6 
Systému riadenia CLLD 
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Merateľné 
ukazovatele 
projektu 

Kód/ID Názov/Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Počiatočná 

hodnota 

Celková 
cieľová 
hodnota 

M07 

Počet  operácií, 
ktoré získali 
podporu na 

investície do 
miestnych 

základných 
služieb pre 

vidiecke 
obyvateľstvo 

(7.4.) 

počet 0 4 

M07 

Počet obyvateľov, 
ktorí majú 

prospech zo 
zlepšenia 

služieb/infraštruk
túry 

počet 0 3 000 

Indikatívny 
harmonogram 
výziev 

november 2017 -  31.6.2022.  

 

Tabuľka č. 4.D: Opatrenie č.6 stratégie CLLD   

Názov opatrenia  
Turistické informácie, rekreačná a turistická infraštruktúra malých 
rozmerov. 

Priradenie kódu 
opatrenia16  

7/7.5 

Priradenie 
k fokusovej oblasti 
PRV 

Sekundárna FO predominantná - 6B 

Sekundárna FO doplnková - 6A 

Ciele opatrenia  

Opatrenie si kladie za cieľ skvalitniť možnosti pre turistické informácie 
nakoľko oblasť na území MAS Bebrava nie je dostatočné propagovaná, 
napriek tomu, že na území sa nachádzalo mnoho slávnych osobností a je tu 
aj veľa prírodných daností, ktoré čakajú na svoje objavenie turistami aj 
cykloturistami. Opatrenie si tiež kladie za cieľ budovanie rekreačnej a 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov, ktorá sa prakticky na území 
MAS Bebrava nenachádza v dostatočnom množstve. 

Zdôvodnenie 
výberu 

Opatrenie sme zadefinovali aj vo vzťahu k SWOT analýze, kde sa v 
analyzovanej oblasti Infraštruktúra a miestne služby uvádza v slabých 
stránkach neexistencia turistickej infraštruktúry a príslušného značenia. 

Zvýšenie počtu turistických trás, zlepšenie orientácie pomocou 
orientačných bodov, ktoré v súčasnosti chýbajú,, tvorba oddychových zón. 

 
16 Platí v prípade opatrení z PRV, priradí sa kód opatrenia/podopatrenia v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. 
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Rozvoj domáceho turizmu, zlepšenie vzťahov obyvateľstva, prepájanie 
územia. 

Doplnkovosť opatrenia je v doplnení budovania cyklotrás, ktoré sú uvedené 
v opatrení č. 1 tejto Stratégie MAS Bebrava. 

Rozsah 
a oprávnené 
činnosti 

- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a 
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane 
príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné 
objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.; 

- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 
informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie 
drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové 
tabule, kiosky a pod.; 

- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických 
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej 
infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), 
výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického 
značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 

Oprávnení 
prijímatelia 

1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 20 000 

2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom 
obyvateľov do 1 000 vrátane).  
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1. Výška podpory obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 
1000 a združenia obcí s právnou subjektivitou : 95% z celkových 
oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným vo výzve.  

2. Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť 
poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov 

Oprávnené 
výdavky 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s 
podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia pre oprávnené 
činnosti vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 
náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej 
infraštruktúry obce; 

2. 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 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 

 

 
17 Intenzita pomoci je percentuálny pomer medzi financovaním zo strany žiadateľa a príspevkom v fondov 
a rozpočtu.  


