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Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENIE č.1
k výzve č. 05/PRV/MAS 08
Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013:
3.3 Vzdelávanie a informovanie
(Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda:
2.1 Zlepšenie informovanosti a vedomostnej úrovne)

Na základe „Oznámenia riadiaceho orgánu o vykonaní aktualizácie opatrení osi 3, ktoré sú
implementované prostredníctvom osi 4“ (oznámenie č.30 zo dňa 3.2.2010 zverejnené na webovej
stránke www.apa.sk)“ 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 niektorých bodoch výzvy č.
05/PRV/MAS 08:
Bod 5. Oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
Dopĺňa sa nasledovná definícia konečného prijímateľa:
„Projekt (môžu sa realizovať rovnaké činnosti ako sú zahrnuté v stratégií príslušnej MAS) na
území MAS môže realizovať aj konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ), ktorí
nemá trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku v území pôsobnosti MAS a projekt
predkladal na základe výziev pre príslušné opatrenie, ktoré vyhlasuje PPA a za podmienok
stanovených v Príručke a/alebo Dodatkoch)“.
Medzi konečnými prijímateľmi finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ) sa dopĺňa subjekt "štátne
podniky".
Bod 9. Oprávnené výdavky
V rámci bodu „2. Externé výdavky organizátora“ pre jednoznačnosť a transparentnosť
preplácania vynaložených výdavkov sa spresňuje zoznam propagačných materiálov a propagačných
predmetov, ktoré možno považovať za oprávnené:
o propagačné materiály (tlačené, DVD a CD nosiče)
o propagačné predmety (PE taška, konferenčný folder, zložka s klopou – obal na písomnosti,
blok, pero, ceruzka, USB kľúč a diár).
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Za oprávnené výdavky sa uznávajú len výdavky na taxatívne vymenované propagačné predmety
a materiály, označené logom PRV SR 2007 – 2013 a ostatné znaky správnej publicity v zmysle
nariadenia Komisie (ES) 1974/2006. Výdavky na ostatné propagačné materiály a predmety sa
považujú za neoprávnené výdavky, pretože priamo nesúvisia s predmetným vzdelávacím
a informačným projektom.
Bod 11. Neoprávnené projekty
Vypúšťa sa bod 2: "Všetky ďalšie projekty predložené v rámci jedného obsahového námetu
vzdelávacej a informačnej aktivity."
V Horných Salibách, dňa 17.03.2010

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