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Usmernenie k výzve  na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na aktiváciu územia pre prípravu stratégií 

CLLD v rámci VZN TSK č. 8/2014 
 

 
I. Špecifikácia oprávnených žiadateľov 

 
Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú verejno-súkromné partnerstvá (ďalej len VSP) bez 
štatútu MAS získaným cez Program rozvoja vidieka SR, založené na prístupe 
LEADER/CLLD, ktoré majú právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
 
Kritériá oprávnenosti VSP : 

 

a) VSP je zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, kde na 
úrovni rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 50 % zástupcov zo 
súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a max. z 50% zástupcov 
verejného sektora: 

b) VSP má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné 
prostriedky ako aj manažovať činnosť VSP (napr. manažér VSP, účtovník, riadiaci 
výbor, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor); 

c) počet obyvateľov na území VSP musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie 
prekročiť počet 150 000 obyvateľov; 

d) z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000; 

e) oblasť na ktorú sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, 
ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o 
podporu, sformované na princípe spoločného záujmu; 

f) VSP musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja (stratégiu CLLD) s jasne 
formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho 
rozvoja - toto kritérium sa vypúšťa v prípade, že VSP žiada o dotáciu na vybavenie a 
činnosť kancelárie VSP; 

g) členovia VSP musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo 
prevádzku) v území Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
Upozornenie:  
 

- žiadateľ o dotáciu nie je oprávneným žiadateľom, ak minimálne jeden z jeho členov 
zo zástupcov verejného sektora je súčasne členom iného VSP alebo MAS; 

- žiadatelia, ktorí získali štatút Miestna akčná skupina udeleným MPRV SR cez 
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 nie sú oprávnení žiadatelia. Podpora TSK je 
určená subjektom, ktoré podporu z MPRV SR nezískali; 

- dotácia bude poskytnutá oprávnenému žiadateľovi za podmienky, že oprávnený 
žiadateľ nebude žiadať prípadne nezískal na rovnaké aktivity a/alebo investície 
finančné prostriedky z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. 
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II. Špecifikácia aktivít  
 
Oprávnenými aktivitami v rámci výzvy sú aktivity uvedené v článku 5 bodu 2 hore uvedeného 
VZN - Aktivácia územia pre prípravu stratégie CLLD pre územie v pôsobnosti oprávnených 
žiadateľov pre  obdobie 2014 - 2020 v rámci prístupu LEADER/CLLD, najmä: 
 

- prieskum súčasného stavu územia,  

- stretnutia za účelom spolupráce,  

- podpora činnosti kancelárie VSP (najmä nákup kancelárskeho a spotrebného 
materiálu, a i.). 

 

Upozornenie:  
- Výzva nie je určená pre VSP na prípravu stratégie CLLD (nakoľko uvedená 

aktivita bude podporovaná MPRV SR a nemôže dôjsť k duplicitnému financovaniu 
rovnakých aktivít).  

 
 

III. Špecifikácia výdavkov pre dotácie  
 
1. Oprávnené výdavky pre dotácie: 

– výdavky na obstaranie výpočtovej techniky (hardware, software) a ďalšej techniky 
(dataprojektor, premietacie plátno, tlačiareň, fotoaparát a i.), 

– výdavky na organizáciu stretnutí, seminárov, školení, konferencií, workshopov, výstav 
o území VSP (zabezpečenie stravného a občerstvenia, a prenájmu priestorov), 

– informačné a propagačné materiály o území VSP (grafická úprava, tlač, kopírovanie, 
väzba, distribúcia), 

– výdavky na drobné kancelárske potreby, 
– tvorba a/alebo aktualizácia webovej stránky VSP. 

 
Poznámka: Výdavky musia byť zaradené pod bežné výdavky podľa Ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (Metodické usmernenie Ministerstva financií č. 
MF/010175/2004-42 v platnom znení). 

 
2. Neoprávnené výdavky pre dotácie: 

 
Neoprávnené výdavky sú: 

- refundácia výdavkov uhradených z dotácii TSK v predchádzajúcich rokoch1, 

- cestovné náhrady podľa zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov, 

- mzdy, platy, odmeny a honoráre,  
- nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 
- financovanie projektov a aktivít, ktoré už boli podporené z fondov Európskej Únie,   
- splácanie úverov a úrokov z úverov, 
- nákup, výstavbu a rekonštrukciu nehnuteľného majetku, 
- aktivity iných subjektov organizované s finančnou spoluúčasťou TSK, 
- podporu politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

 
Dotácia môže byť poskytnutá oprávneným žiadateľom na základe písomnej žiadosti 
predloženej TSK za predpokladu, že oprávnený žiadateľ: 

- má sídlo na území TSK a predmetný projekt podľa čl. 5 bude na území TSK 
realizovaný, 

                                                 
1
 V zmysle VZN TSK č. 10/2005 v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 3/2006, VZN č. 4/2007 a VZN       

   č.  6/2008  
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- žiadateľ nie je v konkurze alebo  v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné 
konanie a že disponuje aj vlastnými finančnými prostriedkami minimálne vo výške 
spolufinancovania aktivít, 

- žiadateľ predchádzajúcu poskytnutú dotáciu TSK riadne vyúčtoval, 
- žiadateľ vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.   

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Dotácia bude poskytnutá oprávnenému žiadateľovi na predmetné projekty podľa ustanovení 
čl. 5 tohto VZN len v prípade, že žiadateľ preukáže zabezpečenie spolufinancovania 
projektov min. vo výške 50 % z celkových nákladov na daný projekt.    
 
Upozornenie: pri využití externých tovarov a služieb je potrebné postupovať podľa zákona 
o verejnom obstarávaní.   
 
 

IV. Postup pre schvaľovanie a výber žiadostí o dotácie 
   

1. Písomná žiadosť s povinnými prílohami musí byť spracovaná podľa prílohy č.1 k výzve 
na podávanie žiadostí o dotáciu a doručená  TSK.  

 
2. Žiadosti o NFP budú následne kontrolované z pohľadu formálnej správnosti a 

oprávnenosti a v prípade splnenia všetkých náležitostí budú ďalej internými 
hodnotiteľmi TSK hodnotené podľa hodnotiacich kritérií.  

 
3. Hodnotiace kritériá sú najmä: 

    súlad  s cieľmi výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu a s regionálnymi stratégiami 

    kvalita spracovania žiadosti a udržateľnosť výstupov projektu 

    finančná a riadiaca kapacita žiadateľa  
 

4. Výsledkom procesu hodnotenia bude správa z hodnotenia, ktorá bude obsahovať 
zoznam žiadostí o dotáciu podľa pridelených bodov z hodnotiaceho procesu. Správu 
z hodnotiaceho procesu následne posudzuje výberová komisia (ďalej len „komisia“), 
ktorá na základe poradia projektov podľa počtu získaných bodov z hodnotenia 
a disponibilných finančných prostriedkov v rozpočte TSK vyberie zoznam žiadostí 
s návrhom výšky schválenej dotácie.   

 
a) Komisia zasadá operatívne tak, aby boli dodržané termíny v zmysle ustanovení tohto 

VZN pre podávanie žiadosti, procedúry posudzovania, zasielania oznámení 
o rozhodnutí predsedu TSK a následných termínov podpisovania zmlúv. Zo 
zasadania komisie je vyhotovená zápisnica, podpísaná predsedom komisie. 
 

b) Konečné stanovisko komisie k žiadosti o dotácie TSK sa predsedovi TSK predkladá 
vo forme odporúčania na schválenie žiadosti a jej výšky alebo neschválenie žiadosti. 
Odporúčanie komisie je predsedovi TSK predložené na základe odsúhlasenia 
nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. 
 

5. O schválení žiadosti o dotáciu a jej výške rozhodne predseda TSK na základe 
odporúčania hodnotiacou komisiou. Následne bude so žiadateľmi podpísaná zmluva o 
poskytnutí dotácie TSK.  
 

6. Informáciu o schválení resp. neschválení dotácie obdrží oprávnený žiadateľ do 28 
kalendárnych dní od termínu na predkladanie žiadostí. Dotácia TSK bude poukázaná 
na účet žiadateľa do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie o schválení 
dotácie. 
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V. Vyúčtovanie dotácie 
 
1. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa predchádzajúcich bodov je 

potrebné zaslať spolu so správou o realizácii projektu na Úrad TSK najneskôr do 
15.1.2015. Správa o realizácii projektu bude obsahovať informácie o všetkých 
aktivitách realizovaných v rámci projektu spolu s dokumentmi potvrdzujúcimi ich 
realizáciu (napr. fotky zo stretnutí, zápisnice zo stretnutí atď.). Všetky aktivity musia byť 
zrealizované tak, ako boli uvedené v schválenej žiadosti o dotáciu. 
 

2. K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie oprávnený žiadateľ predloží kópie 
účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky 
náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom.  

3. Oprávnený žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný viesť poskytnuté 
finančné prostriedky na samostatnom účte. 

4. Finančné prostriedky, ktoré oprávnený žiadateľ použije v rozpore so stanoveným 
účelom dotácie musia byť vrátené na účet TSK, z ktorého boli poskytnuté, najneskôr 
do 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia oprávnenému žiadateľovi o zistení 
rozporu v použití finančných  prostriedkov so stanoveným účelom. 

5. Nevyčerpané finančné prostriedky je oprávnený žiadateľ povinný vrátiť na účet 
poskytovateľa do 31.12.2014. 

 

 

 
 
 
 


