
AKČNÝ PLÁN napĺňania Stratégie 

CLLD pre oprávnených žiadateľov 
 

Partnerstvo 

Muránska planina – Čierny Hron 

Programovacie obdobie 2014-2020 
 



Intenzita pomoci : 100% 

Výška príspevku: 5 000 ÷ 50 000 € 

Predpokladaný termín výzvy: 3Q/2019; 4Q/2020 

Objem základnej alokácie: 110 000 € + 100 000 € 

Opatrenie   PRV 



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. 

Opatrenie  PRV 



Oprávnené výdavky:  

• Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, 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 

• 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; 

Opatrenie  PRV 



Opatrenie   PRV 

Intenzita pomoci : 100% 

Výška príspevku: 5 000 ÷ 80 000 € 

Predpokladaný termín výzvy: 4Q/2018; 4Q/2020 

Objem základnej alokácie: 130 000 € + 173 000 € 

 



Opatrenie  PRV 

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 zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane 

ich okolia 

• 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 



Opatrenie  PRV 

Oprávnené výdavky:  

• Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku,  to v max. 

výške 5% 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%). 

Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred  

predložením ŽoNFP, 

• 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 a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania 

OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných 

investícií v rámci operácie;  



Intenzita pomoci : 100% 

Výška príspevku: 5 000 ÷ 80 000 € 

Predpokladaný termín výzvy: 2Q/2018 

Objem základnej alokácie: 255 000 € 

Opatrenie   PRV 



Opatrenie  PRV 

Rozsah a oprávnené činnosti:  

• 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. 



Opatrenie  PRV 

Oprávnené výdavky:  

• Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP, s výnimkou 

všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, 

rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, 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; 

• 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; 



Opatrenie   IROP 

Intenzita pomoci : 95% 

Výška príspevku: 5 000 ÷ 90 000 € 

Predpokladaný termín výzvy: 1Q/2019 

Objem základnej alokácie: 320 000 € 

 

 



Opatrenie   IROP 

Rozsah a oprávnené činnosti:  
• Rozvoj základnej infraštruktúry (zriaďovanie alebo rekonštrukcia zariadení pre 

poskytovanie komunitných sociálnych služieb, zvyšovanie kvality a kapacity 

komunitných sociálnych služieb, rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych 

služieb, infraštruktúra komunitných centier, výstavba a obnova mestských trhových 

priestorov za účelom podpory lokálnych producentov) 

• dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel 

• výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách 

prepájajúcich obec s mestom, 

• nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel 

prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie, 

• 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) vrátane investícií do 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk 

pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod. 

• sociálne služby a komunitné služby 



Partnerstvo 

Muránska planina – Čierny Hron 

Janka Rončáková 

Pohronská Polhora, 20.2.2018 

 


