INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na financovanie prevádzkových
nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Kód výzvy:

IROP-PO5-SC511-2017-23

Prioritná os

5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:

5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii

Schéma pomoci de
minimis:

neuplatňuje sa

Typ výzvy:

otvorená

Termín vyhlásenia:

17.10.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

30.11.2017

19.01.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
Ďalšie hodnotiace kolá budú stanovené
RO pre IROP s ohľadom na stav alokácie
výzvy a prípadný dopyt zo strany
žiadateľov

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich
kôl

Trvanie projektu

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu je limitovaná na
obdobie od dňa právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v bode 1, kap.
2.1 do 31.10.2019.

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

Nie sú stanovené
140 000,00 EUR
(pričom celková výška príspevku na prevádzkové náklady a
animáciu individuálnej MAS nesmie presiahnuť 20% z jej celkových
nákladov na realizáciu schválenej stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 16 800 000 EUR

Financovanie projektu
Kategória
regiónu

Žiadateľ

Príspevok zo zdrojov IROP
Zdroje EÚ
Štátny
(EFRR)
rozpočet
(% z COV)
(% z COV)

Spolufinancovanie
zo zdrojov
prijímateľa
(% z COV)

menej rozvinutý
región

Združenia založené v zmysle zákona
č.83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov s
udeleným štatútom miestnej akčnej
skupiny

95

0

5

Oprávnenosť žiadateľa
•

miestne akčné skupiny - združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, ktorým bol Rozhodnutím o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o
udelení štatútu miestnej akčnej skupiny udelený štatút miestnej akčnej skupiny a schválená stratégia v rámci
výzvy 21/PRV/2017.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci uvedeného špecifického cieľa sú oprávnené nasledovné typy aktivít:
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD a podpornou
aktivitou Financovanie paušálnych výdavkov.
Realizácia oprávnených aktivít projektu priamo súvisí s úlohami, ktoré bude vykonávať MAS v zmysle ustanovenia
článku 34 ods. 3 písm. c) – g) Nariadenia 1303/2013 a ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 292/2014.
Výzva má charakter podpornej výzvy na aktivity v zmysle čl. 35 ods. 1 písm. d) Nariadenia 1303/2013 v rámci
uskutočňovania stratégií miestneho rozvoja a ďalších úloh v zmysle čl. 34 ods.3 Nariadenia 1303/2013

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP, to znamená, že musia byť v súlade
s podmienkami oprávnenosti definovanými v Príručke pre žiadateľa a v Prílohe č. 4 výzvy, Zoznam oprávnených
výdavkov.

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným územím je územie MAS, pričom celé územie MAS sa musí nachádzať v tzv. menej rozvinutom regióne
(menej rozvinutým regiónom je územie celej SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja). Aktivita môže byť
realizovaná aj mimo územia MAS za predpokladu, že žiadateľom, teda subjektom, ktorý bude benefitovať z týchto
aktivít je MAS z oprávneného územia.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh sa podáva elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
a zároveň:

-

predkladá formulár ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky alebo
predkladá formulár ŽoNFP v listinnej podobe.

Zároveň, ak niektoré prílohy vzhľadom na ich rozsah nie je možné predložiť prostredníctvom ITMS2014+, žiadateľ ich
predkladá v listinnej podobe.
Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať ŽoNFP včas je:

-

v prípade elektronického doručenia ŽoNFP v zmysle zákona o e-Governmente je rozhodujúci dátum doručenia
do elektronickej schránky RO pre IROP
dátum odovzdania písomnej (listinnej) verzie ŽoNFP osobne do podateľne RO pre IROP (RO pre IROP o prijatí
vystaví žiadateľovi potvrdenie s vyznačeným dátumom prijatia ŽoNFP) alebo dátum odovzdania na poštovú,
resp. inú prepravu (zasielanie prostredníctvom kuriéra).

ŽoNFP musí byť odoslaná/odovzdaná najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ŽoNFP (dátum
uzavretia výzvy) podľa kapitoly 1.2 tejto výzvy.
Žiadosť o NFP je doručená v určenej forme, ak je formulár ŽoNFP doručený elektronicky prostredníctvom verejnej
časti ITMS2014+ a zároveň formulár ŽoNFP je doručený v elektronickej forme podľa zákona o e-Governmente alebo v
písomnej forme.
Verejné obstarávania
Žiadateľ nie je povinný začať verejné obstarávanie pred predložením ŽoNFP.

