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Opatrenie 7

Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach



Podopatrenie 7.2 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov a úspor energie.



Pre efektívny a udržateľný rast vidieckych 
oblastí je vzhľadom na veľký potenciál vidieckeho 
cestovného ruchu týchto oblastí dôležité 
podporovať investície do budovania 
infraštruktúry miestneho vidieckeho cestovného 
ruchu.

Ciele opatrenia



1. Obce vo vidieckych oblastiach

2. Združenia obcí s právnou subjektivitou

Oprávnený žiadateľ



Aktivita č. 1

- Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba 
kanalizácie, vodovodu alebo čistiarne odpadových 
vôd.

Oprávnené aktivity



Aktivita č. 2

- 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 komunikácií, 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.

Oprávnené aktivity



Aktivita č. 3

- Zlepšovanie vzhľadu obcí – úprava a tvorba 
verejných priestranstiev, námestí, parkov a 
podobne.

Oprávnené aktivity



Oprávnené náklady

• Dotácia: 100%

• Spolufinancovanie / vlastný vklad: 0%

• Maximálna dotácia v EUR: 24 000,00 €
(po vzájomnej dohode 20 000,00 €)



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

Oprávnené výdavky



2. Súvisiace všeobecné náklady definované v časti 1.2 
Všeobecné podmienky oprávnenosti pre projektové opatrenia (v 
zmysle čl. 45 nariadenia 1305/2013 v PRV 2014 – 2020 kapitola 
8.1.3.).

Oprávnené výdavky



Samotný formulár žiadosti – 1x tlač (TF), 1x 

elektronická forma (EF)

Tabuľková časť projektu – Excel, 1x TF, 1x EF

Projekt realizácie, 1x TF, 1x EF

-

Povinné prílohy



Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie

Doklad o pridelení IČO

Osvedčenie o zvolení za starostu

Povinné prílohy



Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch po lehote 
splatnosti nie staršie ako 3 mesiace, originály, 
úradne overené – DÚ, CÚ, SocP, ZdP

Zmluva o vedený BÚ, potvrdenie banky o vedení 
BÚ

Povinné prílohy



Vyjadrenie odboru starostlivosti o ŽP - EIA

Projektová dokumentácia s rozpočtom

Ohlásenie stavebnému úradu

Právoplatné stavebné povolenie

Povinné prílohy



Kritériá poskytnutia príspevku

realizácia : územie MAS,

bez nedoplatkov na všetkých druhoch poistenia,

nie je - v likvidácii, 
v konkurze,  
v reštrukturalizácii,

vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom,



Podmienka: v žiadosti na výdavkovú položku nebola
poskytnutá podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ 
a SR,
ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného 
programu, ani podpora z rovnakého fondu v rámci toho 
istého programu, ani v rámci predchádzajúceho 
obdobia.

Kritériá poskytnutia príspevku



- Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje 
zákon 24/2006 Z. z. vopred posúdený vplyv na 
životné prostredie EIA,

- postupovať pri obstarávaní (tovarov, stav. prác, 
služby) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
v znení neskorších predpisov,

- zákaz konfliktu záujmov 292/2014 Z. z.,

Kritériá poskytnutia príspevku



Kritériá poskytnutia príspevku

- Žiadateľ, štatutárny orgán, žiadny člen štatutárneho 
orgánu, splnomocnenec neboli právoplatne odsúdený za 
trestný čin, 

- musí byť zabezpečená hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť verejných prostriedkov,

- investícia musí byť v súlade s normami  EÚ a SR. 



Ďakujem za pozornosť !


