Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
(Local Action Group Stará Čierna voda)
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297, www.mas-scv.sk
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Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENIE č.1
k výzve č. 03/PRV/MAS 08
3.2

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013:
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

(Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda:
Opatrenie 3.1 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Č.1)

Na základe oznámenia Pôdohospodárskej platobnej agentúre (zverejneného na webovej stránke
www.apa.sk, dňa 23.02.2010) a schváleného Dodatku č.3 k Integrovanej stratégií rozvoja
územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda zo dňa 16.03.2010 informujeme konečných
prijímateľov – prekladateľov projektu o nasledovných zmenách v rámci výzvy č. 03/PRV/MAS 08:

Oznámenie o postupe pri prijímaní žiadostí o NFP - LEADER
PPA oznamuje:
Konečným príjemcom - predkladateľom projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013 a MAS, že pri žiadostiach konečných prijímateľov – predkladateľov projektu o NFP, ktorí
požadujú finančnú pomoc v rámci opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu – Časť A, realizovaného prostredníctvom osi 4 Leader, že PPA nebude pri
týchto žiadostiach vyžadovať:
• Finančný plán na obdobie návratnosti projektu avšak minimálne na 5 rokov v tlačenej
a v elektronickej forme,
• riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie a daňové priznanie (v prípade, že
žiadateľ nemá podnikateľskú históriu, ani v prípade, že žiadateľ nemusí preukázať
podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových
tržbách/príjmoch),
• preukázanie splnenia kritérií ekonomickej životaschopnosti,
• nasledovné excelovské tabuľky vypracované v elektronickej forme, uvedené vo formulári
žiadosti, v bode E:
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Jednoduché účtovníctvo
Tabuľka č. 2. - Príjmy výdavky, skutočnosť
Tabuľka č. 3. - Majetok, záväzky, skutočnosť
Tabuľka č. 4. - Plán, Príjmy, výdavky
Tabuľka č. 5. - Plán, Majetok, záväzky
Tabuľka č. 6. - Návratnosť investície
Podvojné účtovníctvo
Tabuľka č. 9. - Výsledovka, skutočnosť
Tabuľka č. 11. - Súvaha, skutočnosť
Tabuľka č. 12. - Plán, Výsledovka
Tabuľka č. 13. - Plán, Súvaha
Tabuľka č. 14. - Návratnosť investície
V Horných Salibách, dňa 17.03.2010

--------------------------------------Ing. Pavol Dobosy
Predseda MAS
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