Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Európska únia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
Číslo výzvy: 2012/PRV/20
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý
je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),
pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
v termíne od 01.02.2012 do 29.02.2012
Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Prílohe ROZHODNUTIA KOMISIE zo dňa 4.
decembra 2007 o schválení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 CCI 2007 SK 06
RPO 001. Suma disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2012/PRV/20 je
29 000 000 EUR, z toho pre:
- Cieľ Konvergencia: 27 000 000 EUR
- Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 2 000 000 EUR
• Oprávnenosť konečného prijímateľa - oprávneného žiadateľa (ďalej len žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
• Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade
s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a zosúladené s požiadavkami
životného prostredia najmä v oblastiach rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zamerané na:
o výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu objektov
o obstaranie a modernizáciu technického a technologického vybavenia
o založenie porastov rýchlo rastúcich drevín
Podrobnejší rozpis oprávnených činností je uvedený v Príručke pre žiadateľa
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013 pre 4. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
opatrenie 1.1 Modernizácia fariem (ďalej len „Príručka“), ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.
• Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:
Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období.
Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa predloženia žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na PPA v rámci tejto výzvy.
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Oprávnené výdavky musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré sú
uvedené v kapitole 2 Príručky. Oprávnenými výdavkami (s výnimkou obmedzení
citovaných v rámci neoprávnených výdavkov uvedených v Príručke) sú:
o investície do dlhodobého hmotného majetku;
o investície do dlhodobého nehmotného majetku;
o vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov)
Upozornenie:
o Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) nie je právny
nárok. PPA upozorňuje žiadateľov, že budú písomne informovaní o schválení, resp.
neschválení ŽoNFP. V prípade rozhodnutia o neschválení ŽoNFP budú všetky
výdavky vynaložené žiadateľmi považované za ich vlastné, bez nároku na preplatenie.
o PPA si vyhradzuje právo znížiť požadovanú výšku NFP na základe doložených
dokladov z verejného obstarávania z dôvodu dodržania bodového hodnotenia pri
bodovacích kritériách č. 2 a 3 pri podaní ŽoNFP.
• Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považované celé územie Slovenskej republiky,
ktoré je rozdelené na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia.
Oblasti cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj,
Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné
Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú
územie Bratislavského kraja.
• Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Žiadateľ musí predložiť poslednú žiadosť o platbu najneskôr do 31.12.2014.
• Kritériá pre posúdenie projektov:
o Kritériá spôsobilosti
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých
nasledovných kritérií spôsobilosti stanovených pre toto opatrenie:
1.

Investície sa musia realizovať na území Slovenska.

2.

Žiadateľ musí preukázať ekonomickú životaschopnosť pri ŽoNFP. Musí spĺňať
minimálne jedno z nasledovných kritérií za posledné alebo predposledné účtovné
obdobie.

Pre žiadateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
Ukazovatele

Vzorec

Kritéria

Krytie výdavkov príjmami

Príjmy celkom * 100
Výdavky celkom

KVP > 100 %

Celková zadlženosť aktív

Záväzky spolu * 100
Majetok spolu

CZA ≤ 80 %
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Pre žiadateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
Ukazovatele
Rentabilita nákladov

Vzorec
Hospodársky výsledok pred zdanením * 100
Náklady

Celková zadlženosť aktív

Cudzí kapitál * 100
Celkové aktíva

Kritéria
RN ≥ 0,1 %
CZA ≤ 80 %

3.

Žiadateľ môže na základe výzvy na toto opatrenie predložiť maximálne 1 ŽoNFP.

4.

V prípade, že žiadateľ pôsobí súčasne v cieli Konvergencia a súčasne v oblasti
mimo cieľa Konvergencia, môže predložiť len jednu ŽoNFP pre jeden z týchto
cieľov podľa miesta realizácie projektu. Ak je predmetom projektu len obstaranie
prepravného prostriedku, žiadateľ predloží ŽoNFP pre ten cieľ, v ktorom sa
nachádza sídlo žiadateľa.

5.

Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový kalendár
potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP formou
čestného vyhlásenia a pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku potvrdeniami príslušných inštitúcií.

6.

Žiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je
v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku; neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania1. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP formou čestného
vyhlásenia a pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku potvrdeniami príslušných inštitúcií.

7.

Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči žiadateľovi a na
majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia.
Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.

8.

Investícia je v súlade s normami Spoločenstva pre danú investíciu. Preukazuje sa
v prípade ohlásenia stavebnému úradu v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov na základe výzvy od PPA pred podpisom zmluvy o NFP
formou potvrdení od príslušných inštitúcií (Štátna veterinárna a potravinová
správa SR, okresný hygienik) s tým, že v prípade stavebných investícií a predaja na
splátky preukáže žiadateľ uvedené kritérium až pri poslednej ŽoP, ktorá súvisí
s predmetnou investíciou (teda pri ŽoP, v ktorej si na ňu uplatňuje nenávratný
finančný príspevok alebo jeho poslednú časť).

9.

Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou,
ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní
akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo
ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti, pričom premiestnenie

1

zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách
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hnuteľnej veci (stroj, manipulačná technika, mobilné technologické zariadenie
a pod.) na inú prevádzku žiadateľa v rámci oblastí toho istého cieľa2 sa za
podstatnú zmenu nepovažuje.
10. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj
financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou
čestného vyhlásenia.
11. Predmet projektu môže byť predmetom záložného práva za podmienok
stanovených
v kapitole 5. OCHRANA MAJETKU NADOBUDNUTÉHO
A/ALEBO ZHODNOTENÉHO Z PROSTRIEDKOV EÚ A ŠR.
12. Žiadateľ pri obstarávaní postupuje v zmysle tejto príručky, kapitola 4.
USMERNENIE POSTUPU ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV,
STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB.
Žiadateľ je povinný začať realizovať obstarávanie tovarov, stavebných prác
a služieb najskôr v deň vyhlásenia výzvy na toto opatrenie.
13. Žiadateľ môže predložiť max. 1 ŽoP ročne, pričom poslednú ŽoP musí predložiť
najneskôr do 31.12.2014. V prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej zmluvy (pri
splácaní kúpnej ceny formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v
rámci ŽoP uskutočnia až po preukázaní vlastníctva žiadateľa k predmetu nájmu,
resp. kúpy.
14. Žiadateľ musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať
predmet projektu pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP
s výnimkou špecifických prípadov (posúdi PPA). Preukazuje sa pri ŽoNFP okrem
investícií do výstavby objektov, kedy sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní
prvej ŽoP po skolaudovaní stavby a investícií do nákupu strojov, kedy žiadateľ
preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP.
15. V prípade, že predmetom projektu je obstaranie špeciálneho chladiarenského
alebo mraziarenského prepravného prostriedku do 3.5 tony na účely prepravy
vlastnej produkcie žiadateľa určenej na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi
a/alebo iným maloobchodným prevádzkarniam3, tento prepravný prostriedok je
oprávnený na podporu, len ak žiadateľ:
a) už má vybudované predajné miesto alebo vybudovanie predajného miesta je
súčasťou toho istého projektu alebo je predmetom projektu schváleného PPA
v predchádzajúcich výzvach na toto opatrenie a/alebo
b) už má vybudované spracovateľské miesto alebo
spracovateľského miesta je súčasťou toho istého projektu.

vybudovanie

Existencia vybudovaného predajného alebo spracovateľského miesta sa preukazuje
formou čestného vyhlásenia v rámci ŽoNFP, pričom predajné/spracovateľské
miesto musí byť v čestnom vyhlásení presne identifikované (súpisné číslo stavby,
číslo pozemku, číslo LV, katastrálne územie).
2

oblasti cieľa Konvergencia alebo oblasti mimo cieľa Konvergencia (tzv. ostatné oblasti)

3

Maloobchodnou prevádzkarňou sa v súlade s nariadením vlády SR 360/2011 par. 2 ods. 2 rozumie vhodne
vybavená maloobchodná predajňa potravín, vhodne vybavené trhové miesto, maloobchodné zariadenie
spoločného stravovania okrem supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní
a distribučných koncoviek, podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského
predaja. Supermarketom sa pre účely tejto príručky rozumie akákoľvek maloobchodná prevádzkareň, ktorej
predajná plocha je najmenej 500 m2.
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Na predajné/spracovateľské miesto nesmie byť vedený výkon rozhodnutia.
16. V prípade spracovania poľnohospodárskych produktov projekty musia preukázať,
že sa zaoberajú spracovaním produktov4, na ktoré sa vzťahuje príloha 1 Zmluvy
o založení ES (okrem produktov rybného hospodárstva). V prípade primárneho
spracovania musí byť vstup a výstup uvedený v prílohe 1 Zmluvy o založení ES.
Špecifické vstupy, ktoré sú nevyhnutnou avšak len doplňujúcou súčasťou
výsledného produktu (koreniny, konzervanty, farbivá, voda a podobne) a látky
nevyhnutné pre priebeh procesu spracovania (napríklad syridlá, ztužovače,
kypridlá, emulgátory) nemusia byť uvedené v prílohe 1 Zmluvy o založení ES.
17. V prípade spracovania poľnohospodárskych produktov žiadateľ musí preukázať, že
viac ako 50 % spracovaných produktov pochádza z vlastných surovín podniku.
Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa predmetnej investície po spustení prevádzky,
pričom kritérium je povinný dodržiavať v rámci účtovného obdobia počas obdobia
platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t. j. 5 rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí
NFP.
18. Ak je predmetom projektu diverzifikácia poľnohospodárskych činností (napr.
primárne spracovanie poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe 1
Zmluvy o založení ES okrem rybích výrobkov), žiadateľ je povinný pri podaní
ŽoNFP preukázať minimálne 30 % podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej
výroby na celkových príjmoch/tržbách za posledné účtovné obdobie pred podaním
ŽoNFP (pozri kapitolu 8. Výklad pojmov).
19. Ak je predmetom projektu tvorba a využitie obnoviteľných zdrojov energie
(s výnimkou geotermálneho vrtu), žiadateľ je povinný pri podaní ŽoNFP preukázať
minimálne 30 % podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových
príjmoch/tržbách za posledné účtovné obdobie pred podaním ŽoNFP (pozri
kapitolu 8. Výklad pojmov). Ak pôjde o obstaranie spaľovacieho zariadenia na
biomasu, môžu sa podporiť výlučne zariadenia s nízkou produkciou TZL (tuhých
znečisťujúcich látok), emisie zariadenia nesmú presiahnuť 20 mg/m3.
20. Ak je predmetom projektu tvorba a využitie obnoviteľných zdrojov energie - v
prípade investícií do výroby tepelnej energie a/alebo elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch sú zariadenia na výrobu
energie z obnoviteľných zdrojov oprávnené na podporu len vtedy, ak ich výrobná
kapacita nepresahuje kombinovanú priemernú ročnú spotrebu tepelnej energie a
elektrickej energie v danom poľnohospodárskom podniku vrátane domácnosti5.V
prípade investícií do výroby biopalív v zmysle smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2009/28/ES6 v poľnohospodárskych podnikoch sú zariadenia na výrobu
energie z obnoviteľných zdrojov oprávnené na podporu len vtedy, ak ich výrobná
kapacita nepresahuje priemernú ročnú spotrebu palív používaných v doprave
v danom poľnohospodárskom podniku. Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa
4

primárne spracovanie poľnohospodárskych produktov - znamená akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky
produkt, výsledkom ktorého je taktiež poľnohospodársky produkt s výnimkou činností vykonávaných
v poľnohospodárskom podniku v súvislosti s prípravou živočíšneho alebo rastlinného produktu na prvý predaj,
t.j. činnosti vykonávané v poľnohospodárskom podniku potrebné na prípravu výrobku na prvý predaj ako napr.
zber, sekanie a mlátenie obilnín, balenie vajec atď. sa nepovažuje za spracovanie. V prípade produktov
rastlinného pôvodu musia byť tieto minimálne očistené, vytriedené a zabalené do maloobchodného
spotrebiteľského balenia. Len samostatné umiestnenie v prepravkách sa nepovažuje za primárne spracovanie
poľnohospodárskych produktov.

5

spotreba domácnosti sa zarátava len v prípade súkromne hospodáriaceho roľníka, ak sa daná domácnosť
nachádza v areáli daného poľnohospodárskeho podniku.
6
Ú. v. ES L 140, 5. 6. 2009, s. 16.

5

predmetnej investície po spustení prevádzky, pričom kritérium je povinný
dodržiavať v rámci účtovného obdobia počas obdobia platnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, t. j. 5 rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
21. Žiadateľ musí preukázať minimálne polročné podnikanie v poľnohospodárstve činnosť: podnikanie v poľnohospodárstve musí byť v čase podania ŽoNFP zapísaná
v doklade o oprávnení podnikať, ktorý žiadateľ predkladá v rámci povinných
príloh, a to minimálne pol roka pred podaním ŽoNFP.
V prípade zakladania porastov rýchlorastúcich drevín je žiadateľ povinný splniť aj
nasledovné kritériá spôsobilosti:
1.

Poľnohospodárska pôda, na ktorej bude projekt realizovaný, musí byť 2
predchádzajúce roky poľnohospodársky využívaná a vedená v LPIS.

2.

Žiadateľ predloží na základe výzvy od PPA pred podpisom zmluvy o NFP
rozhodnutie príslušného obvodného pozemkového úradu, ktorým sa zabezpečí
vhodnosť opatrení navrhnutých v projekte napr. súlad výsadby s miestnymi
podmienkami zlučiteľnými so životným prostredím, vhodnosť výberu pozemkov
a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
a ochrany prírody.

3.

Žiadateľ nesmie realizovať projekt v oblastiach NATURA 2000.

Podpora v rámci zakladania porastov rýchlorastúcich drevín sa neposkytuje na výsadbu:
- vianočných stromčekov,
- okrasných drevín.
o

Bodovacie kritériá
P.
č.

Kritérium

Body

1.

Žiadateľ je v čase predloženia projektu na PPA
vedený v registri ekologických prevádzkovateľov
v komodite, ktorá je predmetom projektu (ÚKSUP).
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Poznámka

Viac ako 50% oprávnených nákladov projektu sú
investície spojené so zakladaním porastov
rýchlorastúcich drevín
alebo
2.

ak je predmetom projektu investícia uvedená v bode
3 a) a/alebo c) a žiadateľ bude prostredníctvom
každej z týchto investícií spracovávať viac ako 80
% svojej vlastnej produkcie
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alebo

3.

ak je predmetom projektu investícia uvedená v bode
3 d) a/alebo e) a žiadateľ bude prostredníctvom nej
predávať viac ako 80% svojej produkcie.

Do predaja sa započítava aj
rozvoz vlastnej produkcie
žiadateľa.

Predmetom projektu je investícia súvisiaca
s priamym predajom vlastnej produkcie
žiadateľa určenej na ľudskú spotrebu
konečnému spotrebiteľovi a/alebo iným
maloobchodným prevádzkarniam7

Plný počet bodov (35) sa priradí
len tomu projektu, ktorého
predmetom sú výlučne investície
v rámci tohto bodovacieho
kritéria (t.j. projekt nezahŕňa

35

7

Maloobchodnou prevádzkarňou sa v súlade s nariadením vlády SR 360/2011 par. 2 ods. 2 rozumie:
- vhodne vybavená maloobchodná predajňa potravín,
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(Predmetom projektu sú investície súvisiace so:

žiadne iné investície).
Ak predmetom projektu nie sú
len investície v rámci tohto
bodovacieho kritéria, vypočíta sa
s presnosťou na 2 desatinné
miesta % podiel investície na
celkových oprávnených
výdavkoch projektu. Takto
vypočítanou hodnotou sa upraví
počet bodov.

a) zriadením bitúnku a rozrábkarne a/alebo;
b) obstaraním chladiarenského/mraziarenského
vybavenia a/alebo;
c) zriadením spracovateľského miesta vrátane
vnútorného vybavenia a/alebo
d) zriadením predajného miesta vrátane
vnútorného vybavenia a/alebo
e) obstaraním špeciálneho chladiarenského alebo
mraziarenského automobilu na prepravu
vlastnej produkcie konečnému spotrebiteľovi
a/alebo iným maloobchodným prevádzkarniam)
Žiadateľom je :
-

podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10
zamestnancov;

30

-

podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50
zamestnancov.

20

4.

Pri výpočte počtu zamestnancov
sa postupuje podľa článku 4, 5 a
6 prílohy I odporúčania Komisie
2003/361/ES, pričom sa počítajú
údaje za posledný účtovný rok.
max. 30 bodov

Projektom sa vytvorí po dobu minimálne 1 roka od
jeho vytvorenia:
5.

-

1 pracovné miesto,

-

viac ako 1 pracovné miesto.

10
20

pričom jeho vytvorenie bude konečný prijímateľ
povinný preukázať súčasne s predložením poslednej
ŽoP.
6.

Projekt zahŕňa investície do informačných
a komunikačných technológií.
Spolu maximálne

5
100

Pozn.: PPA bude vychádzať z údajov uvedených žiadateľom vo formulári ŽoNFP
a nebude akceptovať žiadosti o dodatočné priznanie bodov z akýchkoľvek dôvodov.
• Ďalšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

o Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky ustanovené v Príručke a pri vypracovaní
a podávaní ŽoNFP, ako aj pri jej realizácii postupovať v súlade s jej ustanoveniami.
o ŽoNFP sa prijímajú len počas lehoty, uvedenej vo Výzve na regionálnych
pracoviskách PPA (ďalej len „RP PPA“) príslušného kraja, na území ktorého sa bude
realizovať projekt. Ak sa bude projekt realizovať vo viacerých krajoch, ŽoNFP PPA
prijíma na regionálnom pracovisku kraja, v ktorom sa bude realizovať väčšia časť
projektu. Kontaktné adresy RP PPA sú zverejnené na internetovej stránke PPA
(www.apa.sk). V prípade projektov realizovaných na území Bratislavského kraja, je
potrebné ŽoNFP predložiť na RP PPA v Trnave.
o Počet predkladaných ŽoNFP: Žiadateľ môže predložiť v rámci tejto Výzvy samostatne
maximálne jeden projekt.

- vhodne vybavené trhové miesto,
- maloobchodné zariadenie spoločného stravovania
okrem supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní a distribučných koncoviek,
podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja. Supermarketom sa pre
účely tejto príručky rozumie akákoľvek maloobchodná prevádzkareň, ktorej predajná plocha je najmenej 500 m2.
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ŽoNFP sa prijímajú osobne (v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., v piatok od 8.00 hod
do 12.00 hod.). Na podanie žiadosti môže žiadateľ splnomocniť (s úradne overeným
podpisom) aj inú osobu.
o ŽoNFP sa prijímajú na predpísanom kompletne a čitateľne vyplnenom formulári
ŽoNFP (ktorý tvorí prílohu tejto výzvy), podpísanom žiadateľom, resp. jeho
štatutárnym zástupcom a potvrdenom pečiatkou (v prípade, ak je žiadateľ povinný
používať pečiatku) spolu s povinnými prílohami uvedenými vo formulári ŽoNFP,
časť „D“.
o ŽoNFP sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle bodovacích kritérií
a vytvorí sa hranica finančných možností (posúdi sa súčet finančných požiadaviek
všetkých zoradených ŽoNFP s finančnými možnosťami, t. j. finančným limitom na
kontrahovanie stanovenom vo výzve).
o Povinné prílohy uvedené vo formulári ŽoNFP, v časti „E“ prijíma PPA len na
základe písomnej výzvy na doplnenie ŽoNFP. Výzvy na doplnenie ŽoNFP bude
PPA zasielať len žiadateľom, ktorých ŽoNFP sú nad hranicou finančných možností.
PPA si vyhradzuje právo dodatočného vyžiadania ďalších informácií (objasnenia
nezrovnalostí) od žiadateľa v závislosti od charakteru projektu.
o

Upozornenie:
¾ Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb (všetky doklady súvisiace
s obstarávaním) a jeho vykonanie musí byť v súlade s Usmernením postupu
žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, stanoveným
v Príručke, v kapitole 4 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb. Žiadateľ je povinný začať realizovať obstarávanie
tovarov, stavebných prác a služieb najskôr v deň vyhlásenia výzvy na toto
opatrenie.
¾ Doklady súvisiace s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb musia byť v
súlade s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii..
¾ Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
• Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Prípadné ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail:
zelmira.milkova@apa.sk. Všetky informácie o adresách a telefónych číslach získate
na http://www.apa.sk. Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov adresujte na kanceláriu generálneho riaditeľa PPA, Dobrovičova 9,
815 26 Bratislava. PPA bude reagovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z na otázky, na
ktoré je možné odpovedať informáciami zverejnenými na webovej stránke PPA len
odkazmi na príslušné zverejnené dokumenty. V procese vyhodnocovania žiadostí PPA
neposkytne informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku
vyhodnotenia ŽoNFP bude žiadateľ písomne informovaný. Odpovede poskytnuté
žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby,
nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať.
V Bratislave 31.01.2012
Ing. Vadim Haraj
generálny riaditeľ
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